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cinco completos, 2,f) de eincoenta C cinco nté sessontu comc B <1(' mais do H\'S~OJlt:t; para se roalisurcm,
devem
os ]Jl'rtelldellt\'s
dirigir a petição á menciouruln
caixa, \'1Il
fôrma leg:ü o acompanhada da certidão do irlnde e do uolotilll do seu vencimento anuual descripto no orçamouto,
boletim
que será pasaado pela rC1Htl'tição 011([(' forem feitns
ns folhas dos J1l0Sll10R vencimentos, OH onde RP vorificarcm
os rr-eihos, .\ üdlllillistl'nção
(la cnixu, se o julgar nocessnrio, pc'Hl\' exigir u apreacntação
(lo certidão }HlHsIH!a por
dois fncnltativos, sendo IIlH (!'('ll('H dl·lrg'Hdo OH ~lIhdl'lC'glt(lo de Bando, do que () impctrunto (·sE \'1lI condiçõce reguIares
(I" suudc.
Dcerl'to
dI' :!1 d(' nlnil, ordem II." 1:!
As' nnctoridudes dopoudcutcs do ministerio
dn. g1WJ'l'a devem remetter, com officio, :ll'Cp>l.l'til;itO de cnntahilidude,
os requerimentos
pe.lindo n.(liantaIlH'lltoH que lhes for III
apresentndos
dos ofHeiarH r ('llIjlr('p;:\llos sob ~lla~ ordens,
acompnuluulus <los eompctl'lItl's
holetins, para fJlll', em prescnça <los ditos nllicios, lt mcsmn 1'I'pal'ti(,'uo )l()~~n. \ isnr o~
holctins I' cnvial OR r-om OH roquerimeutos
:1 (':lixa g'pra!
dl' dp]lo. itos,
J)i~Jlo~il,'i1[) 1!1." da (mll'lll n," lH, . , . , , , , ,
Adnliuil-ôtraoç';-'o
da f'nzcllda
lllilU nr-Vidl'
Altl'l'nçí'ÍI'S
OON )'I'!/,i/011Il'II/08
dI' ifJ' ,Ç('lell/llI'o rI(' JN(/-l e di' :!f
pICtOH,

dr UO/'(,IIIII)'II
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/'(tO }11I1'l4 l'IWc//() - 1'l'il/l(,i"I( "'IIII/IIIlIlIio
rll! 1111lIIilli"II'I(':,';o liIilifai'H((('I)('" rll' pão''-,'I'fJllilda ('Ol/lj/l(lIltil'
dct arlmilti8fl'l/çil0
milito 1',
,
A<1.10('l-ôlU,(,·:tO-.AH Ill'l1flH d(' 1I1l1lt:l illlJlMt:ll1 :to~ TI'RCJ'\'istll' ~iio p:lm OH ofli"Í!WR, Hnhstitllid:ts
l,,'III~ ,h· III!
ll\O(>~t:H;:tP, l'PJlI'I'I!I'II"i'[o pnl'ti"\Ilal' ('111\ 1'1'1'111<'
dOi; otlh'iac~

dI' ignal gra.jlln~·i'í.o.-,\rtig'o
12H," do dc('rl'lo tll' :ll dI'
(i1
UPz('lllhl'o dI' lK~l1, onlplll n." 2 ".,.".",."""
.• ",
AgnllH't a I-ô -~~o
de ('0\,(1:10 de ]lrntn para ORotli('iae~ (lo
\'oJ'!l0 do ('~t:Hlo IIl:lÍOl', I' u. a(laR com o g1'l1111!('" !H'qm'110
lln ifol'l II" I'IlI todo () .en'il,'o
('xtcriol', ('nlO (,x"I'[l<;no do,
trahallw:í (II' (':UIlPO (' dI' POlyp;OllO; ,', !1I'l'lllittido !:l1n],1'1lI
o ~('1l l1~O t',íl'lt dnH :u'tos do Hl'l'\'Í!:O.'-.\l'tigoK
·11." I' 12,"
do d('('l'l'to d" 10 !l(, Rl'fplnhl'o, (ll'llpll1 11." :!;, . , , . , , " Ij 12, Iilio
A jllda d(' (·Ul-ô.() - Yi(!(' (~f}il'i(((,8 iil.li'l'i(!I'(,,~,
..t~:j lU la 1l t ('I-ô-OH 110:'ll"'gillH'lltoH ,[p ('al,':ldol'N' (' illf:l1lh'l'ia
11 :1111 o 1111ifol' 11H' ign:!1 ao dm! oJliI'ia('i'l do~ RI'n~ J'I'~I)('eti\'os
l'Ol']l08, ('0111 aR ,pgllillt('~ di Il'cr('li<;:l : ('nlça, ('a!(;iin, (':ll'0h',
hotnA I' " 1'01':18 ('nIno OR d(l~ otli('iH('R !lo {'Ol'jlO do c tn.lo
lIlaior, h'lldo as ('Id<;lts I' pal\,õ"H liMaR a<, p:l1111O 1'1'1 tu 1"11' ~
o~ de ('a\,:l!lol'l'~ (' (':l1'III1'7.ÍlIl pal':L OH d(~ illt':\!lh)l'in, " II ('tl
pot,' "Oll\ hotu .. , ,lu IIl1ha P n. ('I\lIhi'íl'~ 11\ iI :\.I"s dI' P,\1Ill0
prpto para IIi< dI' ":lI'ndlll'p~
" h()!ií,,~ d.' 1I11'ta I nll n I'pllo P
,
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I ' ~
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(1 .. [11\11110pnl'lllPl'.il1l
110S ('l\lIhu .. I'lIl'a o 1(' 11111111!('ria,
!h'en'to d,' 10 dI' 1'1'f"!llhl'o, onI.-ll' li," .!~), " liili, Gill
Ajlldull t ('I-ô (1(' ('n lU PC):

Do

Suo. Alteza
Seronissimft-'I'II11!O
nR I lI't'divo
('lIlnO
os hUllol'arios lI~nlll dos ullifol'HH'H da lIl'IHa 01\ l'Ol'pll n 'IUt'
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pertencem, substituindo na gola 08 emblemas ou distinctivos da arma ou corpo por estrollae doiradas encimadas
com a corôa real com us letras iniciaes, prateadas, do nome
de Sua Alh'za; usam tumbem cordões de oiro, com agulhetas do lIlCt:HUO metal, suspensos do hombro esquerdo.Artigo 1G." do decreto de 10 ae setembro, ordem n.v :.J5.. 634
De Sua Magestade
EI-Rei-'l'auto
OH cffectivos
como OS
houorarios US~Ill. do uniforme (Ia arma ou eorpo a que pcrtencem, subatituindo na gola 08 emblemas ou diatinetivos
da arma ou corpo por e trellaa eJH'imadas com a corôa
real, prateadas com a cifra doirada paru os offlciuca generaes e doiradas com lt cifra pruteuda para os outros ollicuu-s ; usam tambcm cordões de oiro, com ugulhctus do
mesmo metal, sllspen os do hombro direito. - Artigo 15.0
do decreto de 10 de etembro, ordem n.s ~5. . . . . . . . . . . .• 634.
,Jc\..Ifcl.'("s de rejo;ervH,-O" chefes de distrieto e de
,ceçào do extincto corpo da gnar(]11 fiscal mlt1i,lo~ ao ('0111ml11H10 geral on ('111i'il'l'vi 'o nos 1J:üalhõps, quando o 1'(\queiram c tcnlurm hum comportamento, podem ser nonu-adOH alferes
de iufnnteria d" reservu. - Artigo 1:3,!." do
d(I('l'cto
de :31 dr. tlt'zt'lubro, ordem H.O :lo . . . . . . . . . . . . . . .
62
Ahuo
arit-('
- \,i(I,' Esuulo maio)' ti(· }lrclÇru! e all/IO,,'('·
I'ifcs.

AIQjauu'u.-to - Os :t"pirallt('s

a oftieja(~s (ê('ln din'ito tt
aloj:IIIlento,
p"r cOlllpanhias
ou ~I'UpOH de ('ompallhitts,
cOJlforllH' íI~ 'OJl(li~U(,R ,lo 1Hjll:tl'tl'Iallll'llto (' ao fOl'll('('illI"lltO d,' mohili'l igllal .'\ dos oflh'i:lcs. -.A~·tigo
H.O(lo de(1(' ~ ,!t. ~l'tl'llIbl'l), Ol'll"lH li." :?·l . , . . . . . . . . . . . . . . .•
H.Ojo;r('~u.l;lJnell t 6101 (le H S de'
jo;('t('ul.hro
d4.' l~(S J e (\(' :.!l
«((, 110ye111.bro de ) M(,(; -\'id(· AI'I'r'I/)(lI([~'rjc8_ ('()II~e-

I'l'uto

G18

AI "t<'rnçõcM
lhos

adllliII ÍI;I }'II( i/'fl8 - UmIH(" !t08 wllt/iuiHll'ali/'o8
d08 "01'UII/Is,'lhos (ldtttilli81}'lIliI'08
rias )I/'(fçl!.~ de gur')'ra ele
l,a rZ(I,/;('-(}oTlsdlw., 1'/'r'lIlllIle,,(}ollla/,ilirlade
dos ('Ol/NI'lhos ((rllI!i/li8tt'rltil'(},~-lJel,il(ls
r r'l'~dil(}8-1tJ8c}'iJ}IIl1'111;ilu

jJflX -

dr

8 COIIIJ)(ItI!ti1l8

0/1

I,,!I/I'i

l.' -

1:"r'l'il""

raÇa/)

r' r'IIIII((I,ilirlm["

dll.~ cml,"'( h().~ IIriIIIilii _/ r(f Ii)'os
FiJ5"td i8r/f;ãll - ~l1/}del/}sHe{ar;r/l's de I·"III·Ú/(i'/llo. - Ue'Jlli8iç,"i,',~-H/'81l(1t(,8 ~I'P/ll:i1/1 1110,' dll8 jlrllçU8
((rldi,[i( .
III trne.,.tll'~ pn!' flcilítnl'
o rcglll:tl'
t' 1II1it'01'1IH' c\1Il1prillH'llto
d'l'~tu alt,·1' t;i,p , 1I:t.. 8,i 110 '1"1' 1'I'spl'ita t\s nttl'ihui\",,·s

do, \,0h"l\P do COII 'l'IhoH arllllilli tr:tt i""lI ('(>1110110 IIIrlllo
ol I' ('riptnl'lll' (>~ difl'<n'lIt,·s li, I',.H I' l',..ri tos.
('ir ..,,·
lur ,la :U!Jllilli tl':t\'!'jo lIIilit:ll' dI' II dI' d"z"llIhro,
ordClIl
11.' :l:l ... , ...•..•.•..........................•.•....
Alll.JlI.lI.o!oó lu·eJlI.iadofiil:

Na osoola elo exeroito-I:

1073

·Ial,':n dOH IIh1l1l1l0l! (l'cRta (' (',,111'11l!' 'OTl 1111"" lIIi ,lo, III' 1111110 ],'divo d,·lK!ll-lHU:.!._
Di p i '~o '.a d:\ Ol'd"lH 1I.":l1.
'
,
,
ü~5
Na oscola })olyteohnioa-ltl'la~àl)
dOR ItllllllllOS (l'..~tll CHl'Ola, 1"'l'lt"H'CIII 'H ao c; l'l'('it,). '1'11' foram
J!rl'lIlhlllo,
lIO
:111110
!t. ·th·o ,I' I '!ll-IK!I~._ Dispo i<;i'lo 7..' ,lu Ord('1I1
11.0 :Ifl _. _ ......•.•.•.........•......•.•......•...•.
1010
No real oo11ogio militnr-It
la\, o tios alnlHllos (l' ..~te "01Il iI) '1Ut' forlllll pr '1I1illll., 1I()anuo 1t'1'liyo ti!' 18\II-18!J:?
J II 1''' i· 1i.a da !Ir 1 '11\ 11.·:11 •.....•••.....•••.•.•.
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AnnulluçtLO
de d~('r~tos - É nnnullado o dor-roto de 10 de janeiro do 1890, que collocou t'órlt do qua<11'0 dOH officiaes
da arma de cllW'lIheri!L o major do regimcllto
de ('Jlg'cnheriu,
Jncinto
Pnrreiru,
por ter sido
I'XOIH'r:ulo, a seu pedido, tia conuuissito que exercia lIO
ininistorio <ln fuxenda. - ])('(·t·('to de 12 de ngosto, ordem
• 11.
20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
E nnnullado o der-reto dr 30 dl' nhril dI' ttlHO, que collocou
fóra do quadro dOH OIi1I'Íltc'H da nrma de urtilheria o major <ln estado maior da mesma nemn, Arnnldo dr- X OyaCH
GUl'd('H Rebcllo, por ter completude o A.(·rvil,'o qlw dosempouhava 110 ministcrio das obrns pllbltl'llH.-Del'l'do
de
21 dr julho, ordem H.O I!)
"
E annullarlo () decreto dl' ~(i dI' junho de 18m, (JU • pl'omovcu ao pOHtO ()I' mnjor o l'apitão do catado maior de cug('llhnria,
AIlg'lIHtO (\'R!\l' de Abreu Nunes,
por ter sido
oxouerudo da COllllllissão para (1'1(' huviu sido nomeado 110
ultramar,
voltando
á RlIa anterior sittlill;ão de (·!tpitão dI'
• engeuhorin.
- ])('('I'!'to (lo 2'-) d(' junho, ordem !l." 17. . . ..
E nnnullnrlo
o decreto de 10 de julho d(' 18:"i!I,(l\IC rolJ()('()11
fóru do quadro <los oflieiaeK (la arma d(' I'll~pnhl'rill
telI('nto da JlH'Hln:l. anila cm serviço
no Illinish'rio
da olll'll!!
pnhlic:tK, Alfn'do Yaz Pinto da Veiga. -] ) (,l'I'C to de 10 II"
· 111:1.1'1,'.0, Ol'dl'lll n." H ...
E IUlIlul1:ul" o dpl'rl'Ío (LI' 7 dI' 11()\'C)\1])ro dI' 18~!I, I{II(' col1o('Oll f/n':t do 111II1IL1'0(Io~ ol1irial'A (ln m'lIm (1(' illfllnt('J'ia o
tmlrntl' do l'l'gillll'lIto
<le infalltcri:t
n.O 1~, .\lItOllin ,Jo~/'
do~ ~alltoH, por t('r ('olll'lnido o Hcr\'il,'o pam '111(' b!l\Oia 'idn
l'('(l'lisitado pelo milliHtrrj() da~ OhruH }lllhlicllS.-])(·(·rdo
, de ~ 11(·jllllllo, ol'lIrlll n.O 1:,
,.
E annl111:Hl0 o dr 'I'('to dI' 1(; aI' ahril IL(' lt'!lO, qU('IH'(l11l0\'l'1I
:LOpOHto ([(' tel1l'IItl' para o ultramar
IllfprOH do I'cginH'lIto
de infnntcria
n." IS, Antonio ('lllHli(!o de MC!llloll\'n Furtado oe MmH'zes Pinto, por tl'l' d('Rilltido de ('olltimUlI' 111\
c(\lllllliH~ão pal'a qll(' havia Hido lI(1nll':l(lo, volta!lllo :1. HII:t
Itlltm-iol' sitllal,'ão dI' nlf('I' K (Le infantl'ria.
-1>('('rl'to dI' I!
.. dI' jlllH'iro, ordem n.O 4
o.
E nllnullado o dpcl'cto (lt~ 2~ de ll~nHto dI' lHH!" !}111' pI'Olll()'
\'1'11 !lO pOKtO dI' alfl'rcH () pl'ilnl'il'o Hllrg'l'llto do 1'('ginH'llto
11.° fi II(~ (~al,':lIlor(,H d,' El.I{l'i, Carlos AI1g'Il~to d(' AlIlOI'ÍlIl,
por ter d('~i8tidn <la '0I1111lisRão !Iam fJll(~ hnvin sido 110·
lllradn 110 UItI'ill1ll1l', \,olt:\lIl[O :'t RIlll. Illltl'l'ior ~itllll<::I" <II'
prillH'iro ~!lrge11to (110 illtil1lÍl'rill.
J )I'cl'eto (I ' 10 (h'lnllrço,
orlh'l11 !l•• !),
,
, ....•....
' 0"...
E allunllnda
:t pnl'te do ([('('I'('to d('
de 110\,('11\1>1'0lh· JS!I!,
qlH' prOlllo\'rll ao postn dI' nlf(')'('H (I pl'illll'il'o SItl'gl'lIt" tln
rpginll'llto
dI' ea<;:ldOl·(,l'Ill." 1:2, MUIlIlI'I Pil'millO tI( J.'n·itlls,
}Inr trr 1!<'HiHti(lu da ('Oll1l1lisSHO pal'll I] Ili' 1m, ia Hidfl IIn·
nwa,lo 111)I' tado da ludia \'oltulldo {~I!IU\ Illlt('I'ior "itna·
• ( I (' 1'1'1111011'0
' .' 81t1'g'l'lItodI' illfllllt(·I·in.-lJl'l·I'l'to
~'IlO
(I t' 10 (1"
IIlltrl,'o, urcll'm
o !I , ..•..
, ••.....••.••..
, •.
B Itllll1l111111n o d('('rl'lo (I,. ~(; dI' lIo\'\'lIlh)'o de 1~!1I, (PJ(' 1'1'(1.
IIIOVI'II an ]HIHto (1(~ a]f(,I'I'~ o prilllpiro Rlll'gl'lIto do 1'1·'·i·
Jnl'lItO de illfl111tl'rill 11." li, .folllplÍm J"('l'reim dll ~ih'n, po!'
t(,]' rl 'Bi~ti"()
dR ('olllllliHRllo )111m (1111'hll"ia Rido IInllllll<lo
JIO di~tril't() de 'rimor,
voltlllHlo IÍ 8UIl Illltl'l'iol' sitUIIÇ1l1l " '
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pr~meiro
sarg iuto do infanteria.
- Decreto de 28 ele j.aue11'O, ordem n. o [) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
13~1
E aunnllada a parte do decreto d(· 25 de outubro
de lHR7,
que promoveu ao posto de alfl'r('s o primuiro ~nl'p;(,lIto (lo
l't'giml'llto (II' infnllt!'ria
7, JOHl' Francisco Xavier rlu
:-:;i!va l!'errt'Ím Frl'itas, ]lor lião ennvir ao serviço do nltramar, voltando á sua anterior ~itu:tI:ão dI' primeiro
K:trgl'nto
• lh· infauroria, - Decreto de :W dI' dezr-mlrro, ordem 1),0 :13 1291
E annullado
o decreto (!I' 7 de no\'emhro
de 181'1', qlll' promoveu ao posto de alferes para o regimClIto do iufuntcria
do ultramar o primeiro
~argcnt() do rl'p;illH'uto de iufnutcria II.· 11, José Frnncisco Pereira
da Luz, voltando ít sua
anterior
situação de primeiro
H:ll'gl'lltO de int'H1I!l'l'ia.-Decreto dI' ::!,-) elc junho, ordem II." li .. " . . . . . . . . . . . . .. 3Hl
Al)oscutaçõ(';o;-Vi(le
COIlI((g('1Il de ICllIJm di' sC/'l'içl)Rlllpl'l'fllI.~ 1I1/UiclI.~.
AIH'('lulizeto; <1(' ('ln,riJu
l 'aam o llH'Smo uniforme
dos coutramestros
(\(' clarins, sem disfiuctivo
alglllll.
Decretn de 10 de setembro, ordem n.· 2;)
H81, ()S7
AIH.·('udizc!Ol (\e ('orllct('iro
- Usam o lllPH1ll0
uuiforme
dns contrunu-stre«
de conu-teiros,
H('l\l <listilldi\'o
algulI1.-J)(·crcto
(h, 10 de ~ ·temhro, ol'lLt'lIlll." ::!:i •. (j6S,
o

II.·

6iO, (i7.J.......
Aprcn.dizc",

.....•.......•.......
de t"<'J'rHd()r-l'~:un

...•

o 1ll1'~IllO ll11if'ol'IIl(' ÚOH f('I'I':HlOI'l'R, 8('111divisas
l' ('0111 l1ll\a HÓft'l'l':ulul'a
no hr:u:o dil'eito.-Al'ti,!.:'o
:1:3." do (lt'cl'do (L 10 de Hl'tl'llIhl'o, ol'dem n." ~5 ........•.........................
"
Al)]··CU(\izc:o,; (.[<,lHlIto;i('a_O H'U llllifofl\ll' {. i"l1:tl
ao dos IllU.i(·OH, ~l'1\\ (libtillctivo
algl1111. _ Artigo
:l;).-:: do
decl'<'to de 10 (1(' ~etclllb\'(), onh'm II" ~.i
(;11, Hil,

AI>r<'",cn-tac;i"to doto;:t"<'IS.'J.'vi""l
IlS(as iIlIJifl-,/it"

O

1108

H7l-S

G10
671-\

Vid .. .1[,,1-

1'1'8rl'l'i.~/IIJi.

pr:l~() (l'('stas
ajlre8('lltn~Õ('~
é (It, tl'illtn. dias 1\0 ('onti1l('lüe c oito d<'pois (lo tll'~('ll\hnr([I\e
lla~ ilhas adja(,l'Jltes;
para os COtl\·o(·:t<loH pum pCl'iodo~ de l'xPl'cicioH 011 l'hamatlos ao ~I'l'\'ic;o ndiyo,
({III\1)(lo ~I' lião 1\l:tI'lI'H' (lia }lrt\l'iso, {', no IO('al <111('lh('~ for dl'sigll:tdn
(Oll na H{'dl' do
(li~tri<'to (II' l'l'tl'l1t:lllll'llto
H' l'~ti\'('I'l'lll
111I1l'llOK (IP 1;) kilOIlll'Íl'l" do 1'11(Lol1lic'ilio, l' na (lo ('oll('l'lho 011 bai1'l'o PIII
todos OH Olltl'OR (':lHO l, no dia illlllll'diato
ao (LIL:d1ixaçao
dos ellit:lpg ou (Ia illtillIlH;:IO f('ita pt'laH au<'t(lritl:tll('s eOIllp<'Íl'lItl'S;
}l'lra os ('h,\1na.Lo~ :I" Rt'l'\'i\,o ol'llillllria
I' t','trao\'(lillill'iHII1('Il!I',
clolllit'ili:ld,,~
1I'l1lll disll'ieto,
todOR OH
qlH' a ('111' Ill'I'It'l1t'('\'('1ll o 11('\'('111fa/,t'l' (lcR(le <tIW l' )111hli(Jllt· a COIl\'Ot"I~'i'io, I'lnhol':l ]lo~ftol'iO!'IlI('lItl~ IlI11dl'lll o H('II
dOlllieilin p'lra IO'·lllidatlt· ]ll'!'!I'IlCt'llfl' n olltro dil!tri<'to.Al'ti~oti fi!." I' (i:!." do (ll'('I'elo t\1' :l[ (It· d('zl'lIlhl'o (LI lH~n,
ol't!t'lIl li." :!...........•........................
" ...
47
..!\..pr(·"'.'llt açô<'", - I'()l' ler sid" t:xollC'rnd~ do ('argo
dI' gO\ "!'lla(lo!' 1;'<'1'111
elo ":Iaelo da J I\dl:l, \'olta a 81\:1 11I\t(.•
rio!' Hitll:lI.':tO (h' g'1'l1pral dI' IU'ig-'lfla o ~l'l\('ral dI' di\'i ,'to
)'l'111 [ll'l'jllizo (I,' llntig'lIieladl'.
Vn ('0 <:\H'deH de ('arvlllllo
(' ~1(>lIcz{' .-J)i~l)(l:i
...,to 7." 11:\ (lI'Ilpl\\ 1\.";) ••••••••..••
11:1
PUI' kl' ~i(l) l'xol1l'rado,
a ,'ll lH'(li,ln (lo ('ar 'o (II' g'0\'I'I'IUId,,1' g-l'ral <lo I'-tlldo dI!. llllli:l. volta :í.~lIa :Il1tl'!'ior ~illlll<:it()
dp gl'lll' 1'111tI(· hl'i~a(la o genp.ral til' di\'i8ao I:ICI11pl'l'jlli7.o

10
de autiguidude.
Francisco
:\Iaria da Cuuhu, -l>i~po~i~i1:0 H." dn ordem n." fi ...•.•..•.••.•.••••••..••.•..••
l;)li
Por ter Hido exouerado do log-al' do ('Ilgrllhl'iro
([(' ohl'a~ puhlieus da pl'O' iueia de .\ llg"o!ll, volta t'L snn nnterior' situa<;ao de teucntc ('01"0111'1dI' urti lheriu () COI'OIlI'! (!:t nu-siuu
nrmn ~,'1Il Ill'l'juizo dI' Hlltignidltd,',
,'\lItollio
(;lIilh(·l'lllr.
Forrciru,
dI' ('Il~tro. - Di tipOf' i 1,":10~.' da 01"(11'111
ll.° !) . . . ..
11-1:1.
Por ter 1"l'P;I'('.surlo do ultr» 111:1
I' ~"III «oncluir u C 0111 III i .ao
para '[UI' h:n ia sido nomeado. volta :í. HII:t nuterior aitun<;:10 ,h, I'npit'"
do corpo do ,·"tado III:1io1"o umjor rlu 1111'8mn urrnn 8l'1II JlrejuÍzo d .. allti"lIil1:ldl'
AIIllUII'Il du Alpnim
de Corquoirn lIorp;(,H (':thral.
J>i"po. i~ito ~.' da 01",11'111
II." li
1~)7
1'01'
ter 1'1'g'1'l'sndo do ul tr.uun r, concluindo OH trubalho« .I..
'lIW f(lI'u incumliido,
1Il1l. 11:10 !t'IH!O r-rvido
:tli o tCIII]lO
marcado lia h-i, vultn :'1 ~lIn untcrior "itlllll,"ilo d .. "apitão
de Cllgl'lI!Jl'rÍ:t o mujur ~"1I1 JlI'I'jni;r,o de :Il1ti"lIid:ul,',
.\ntOllio ('ulI(lido ('('nlpira
til' .\ 1IIII'idn ~ol'iro d(' (;:llllh",l.niHpoHit:ãn li." d:t Ordl'11I II." :1:;
'" _
" l:HO
Por tl'l' ]"('''1"1'8 :1110 do 1Iltl'II111i1r R"1I1 ClIIlI'lllir :t ('Olllllli :to
para flUI' hn\'i.l sido 1I01l1l'adll, \ olta II RIm Illlh'rior
itn.·
~ito d\' cnpit:o dI' ('I\,'lIllari:1 'I IlIlIjOl' dn 1H1'~lIIa IIl'lIm ,'111
prC'jlliw ",1 :llItigllifl:l!II',
,Joll'lIlÍlII .\ lIgoll:t!) ~[Oll iulI" de
.\1111111'11'1"'1111',-Di pORil,"an li." ,I;t ol"dl'llI n." I[ ... ,... .. l:n
1'''1' t"r Rido f' ollf'rado do I Ig:\I' di' illll'lIdl'lItl'
dI' 11""0 i
inflig'l'llns d" \lto ~avl', 110 pni;t, dl' (;n;t,lI, ,"olta li IIn' 11t ..rior Ritll:II,UO do prillll'il'O t'·III~lIt .. d .. artillll'rin
o "lIpitao
d:t 1H1'.1I1:l nl'lll:t ~I'III pnjllizo
d .. :\lItigllidadl',
,J:H'illto
I.L
dos ~:-l1ItoR " ~il\"it. - [)i"IIfIHi';ao 7." dn ol"ll"lJl II." 7 . . . .. lli~
'l'l'lIdn d .. ,i.tido d .. ('Olltilllllll' 11,[ f'Olllllli iio di' "1'\"i~·6 paI"'
'lut' II!\\"ia Rido 1If>llll'Hdo 11'\ pr .. ,ill<,ill d (:lIillt·, ,,,Itll IL
~ua :uItI'l'iOI' ~itllH(;:lf) d,' prillll'iro
t"IH'1I11' dI' nrtillll'lh
o ('Ilpitll"
da 1I11'~1I1:t :tI'III;1 "III }In'jllizo di' IIl1tiglliund,'
.lon'I'tilll di' I~l".. itll!\ 1{ltlllft.
I )i.po i\"w
.' dn ordem
II." H ...•....
, •.....
, ....•...•..•....•.•.••
,. __ .•• "
lV~)
)'01" tcr 1'('''"1"1'8ado do IIItI'Hlllllr, IIlId,' II' o "OIIlI'It'tou
a (""",
lIIi~suo, ",]tn ,í. Rlla IIlIh'l"lIll" liitll,lI:ilo dl ti' 11'111 .. (I .. 1':1 I I.
laria o f'api f) dn III"SIIIIt anll;1 "111 I'I'p.iuizo df' Illltiglli.
(ilull', AIII,,"io
L .. it(, lIarh" :t IIl1celJ.lI". - IIi pu i\ o Ii.'
(ln onl"1I1 II." :21 .•
I~)I
1'01' t,·1' r"gl"l' ado do nltr:IIII,ll' fll'lIl "Olll'llIir II f Ollll11i ()
para 'I"P hil\"i:! Rido 11I111I
..n lo, \ nlta Ú 81111 IIl1t"I'inl' illl
o
d,' t"ll1'lIll' dto illflllll"rin
" (':1l'itito da III' IIIll :l1"IlIa (11
pl'l'jlli7.o dI'
IItigllidndt',
1'rlll II' i ,'o (:0111" (' 1"11 'iro.) )i. po. i~':lo 7.' da ord"1lI II." 7
" .. "...
lfiH
1'01" II'I" 1"""1"'. ~ndf1 do I' tiudo
rl'gillll'lIlo
ti' illt'1JI1 'ri ti
IIlh'allJ 11',' Ilao tfOr :lc(·.. it:lt!" lL ,·,,110' a '!lO 1[111'Ih .. f"i ,I tI L
no llIilli~ll!I'io d:L III:nillha, \.oIta li II,L llllllg"n itun
I d
t"IIl'lI'" d,' illt'lIl1t"ria () l'i1pitio d" 1111'III L ti 1 1II
1'111 pn
jllizo dto IIlti ....lli" 1,', .\1111111'1,lo : d, \~lIil\r 'I'ri 'II.
I)i ]lO i~'ao 7.".h ord"1I1 II o I '
_...
~11
Por 1('1' 1"'·... 1·' lido do IIltrlllll,u'
"III f'''lIelllir
I ('ollllni
)1111'11 qlll' 1111\ i
ido 1I011l"luln, \olta iI tllI:! 11I1.·..i"l· iltl "1
dI' nlf .. n·R dI' " \ IIl1aria " I III III' d, II" IIIn I1l'm
prpjlli7.n tl nti lIi.l"d" (':lI·l.
\1.. IIdro!lf Ielho dl' \
,'olll'pllo •
.• 2,') '''I .I! pIO 11;1111
i,o d tlrd 'III ." í!lj. , •
~11l
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h'r rcg1'C'~Hado do ex tine to rC'gilllC'llto de infuntcrin do
ultrumnr, (' não ter ac,'pitado a colloeução que Ihc foi dada
no ministerio da marinha,
volta á sun uuterior sltuução
dI' nlferos ,](. iufn nteriu o tl'lll'lltl' da 111(',1Il0 anua Ht'lII
]ll'('jnizo ,II' nnturuulude, .JoHt" .\Il~U to La,(·uc"Il.-N,"
:1,·
da ,liHPOHi"iío li,' dn ordem n," 11)" , , , , , , , • , , , , , , , , , , "
375

Por

Por

ter

l'(':Ft'Hslt<lo

do ext iucto

l"'gillll'lIto

de infunteria

do

ultrumur, c não t"r nccvitudo a <'olloea"i'in '1IH' lhe foi dnrla
uo ininistnrin da ruurinhu, volta li. . na antl'riol' Hitl1IU';i'iodo
alf('l'cl' de iufuutcria o tenente da mcsmn nrmn SP!l\ prejuizo de antiguidade,
:\Innul'l Augll~to
Il'Adla.K." :1.0
da ,[isposi"ào
(i," da ordem 11.· 1(;, , . , . , , .. , . , ' , , , , , . , "
375
Por tt-r rcgrt'HH:tdo (10 extiucto
rpp;illll'lIto (II' illfanh'ria
do
ultrnmnr, I' uão ter :lI'(,l'it:ulo a I'ollo('ut;ào quI' IIH' foi ,lmJa
pvl» iuinistorio
da inuriuha,
volta :1 sua allh'l'iol'
sitlllll;ao
dI'
lfcres dI' infuntmin o t"IU'lIt
da 1111'inu arma sem
}ln'juizo
(h, :lIltiguid:1I11', IIl'llri'!lH'
Duurt« ,Ia ('o ta I'
:-;ih:t. -.
-.0 1." du, di ]lO i,,:to 7,' da 01'<!"1l1
li," 17 , . , , , ,.
3!'~
Pur t"I' dI' 'istido dI' cOlltillllar lla COllllllis"ilo pant <[III' havia ,i(1o 1)()lll,':l,lo Il:t ]ll'ovill"i:t ,II' ~I;I(':U1 c Timor,
volta
:'t SI1:l :lllt,'rillr ~itH:I"HO dl: . If,'l'(" ,I,· illfalltl'ria
o tl'll"lltl'
da 1ll1'~1l1:1arllla ~,'1I1 pn·jui7.o d,' :llltigllidadl',
P(',ll'o 1·'fllH..i"po ,l,' ()Ii\ a, -DiRposição
\I,. tia ortll'lII li," :11, . , .. , .. l01H
dd"fllliJlatlo
pam o d"p08ito
dI' prat;:l d" ultrant.u·
{, " 11I1"pt:lllo 110 l'x")'cito tio rl'illo,-,Al'ti~" 1.,.0 ,lo d""I, .. lo ,1.. !-I dI' jUllho, Ol'tll'lII II," llj , , , .. , '.
:lli7
..t\..rr.'lIULt nc,.·õ.,!'-õ -A "')Jllllli sõ.., "H ('ollsI'lhotl :lIhllini l,ratiYOH '1111' t"lIh:l1ll
pfl""'111111'
:lTl'('lllat:\çiit'!'
d,~ forltl'CJlltl'lItos parll o '·Xl'r(·tto, d:n:lo I'1I111Jlrillll'lIto 110 ,I,.t('l'
lllill'Jdn
110~ nl'ti:!n~
7:Lo u 75.1.1 (lu n'gulaltlt'lItn g't'l'al .ln.
('()lIt:lhilid:\lll'
pllhli"a
dI' :11 ,I,' ago til til li"Hl, IIUo 1'0dl'lldo :llT"IlUlt:tJ'-~1' "IIlljlllll'talltl'llll'
f"nll"'illll'lltos
di"l'r"OS, C ~im sl']Htrlldllllll'll!I',
IH'I'I""!"Il,lo O~ rl'~p,·(·ti\'o~ IIn.
lllll'cioô ('om dI' i~llu~'il() de '·.Ida 1Il1l: d,) I)ll" OC('o)TI'J' HO
ado dll an'l'lltata,ào
rú lavrado II (·')lIlJl(·tClltl' HlIlo, <pll':
,'OH titlll'
('IIlItmt"
provi 1ll'Í1I, do qll:t1 I' ,["Vl' (' trllhil' a
1I0t.l tI"1ll01l !rnti\'1l ti" 1lI11t11'1" II," !~':pnl';l
)'('Illdtt-r {I :ulllIilli tr:lI;ã" lllilit.n' 01l:l0 '·Otnlll. mio gl'l':lt'S d,' '·lIg'·lIh ...
ri.1 OH d,' :\rtilhl'rÍll,
~ gHll<lo
lIatHJ't'za do f')I'lIl,,'illll'lltll,
:t
'lulIl'
IIH' "Ollllll,udc lrii.o 0PI"'l'tllll:l1111'llh' a II :\p]>ro.
\1I"IW
"li r('j iÇ'd":
f' for .Il'provn<lo,
o . tljll!li"ntari",
rão intilll diJS n.
igll- r ,'0111 o
I'IIS Ji;ulor
a \ I'Il,l.t
1'1' !If'l'li\Il,
'l" flC'rÍl hl\r.I<l\
111 f'l;lIi,11\ ti ti sign.ltur:IH
.10 (,Olltra!o pro\ i "ri .. "11lI
t '1'lllOS 11\'" "I'iptos, dl'\ I'lId"
]l()~' ,.,,' I\ ll~CÍlL folha
"ri 1'.\ t'l' p.lgo I'o~' '·lId.1 UIIl, do
ad.1 Iltl II atano
110\
I'llo tl 100 r"i ,que
r. ,'olllulo c 11111tili ado.
~'"s "Últtrnt",; de impOr! llleia Illo illf riol' 1\ LOOloOOO d'is,
IJIII' tr, '1Il (h' S<'I' nhmcttido
o f-i /" tio trihllllal
d,' 1'011'
I
, sprÍl Jt1.li
('oH ui" Clll end I Illl'i, folhu, c illlltili :lIlo
IlIll <,·110 dI' ,,()O r,',j , ]1:11'0 por todo
fi
adJ'll,lípnt,lrio'
,
\'
'lllltl'!I(('r '1'1"
"JII
o
II Illtlnr.ro,
"Oll111l1
011 "011{'lho furão,'
tr !til' ,!tIU "0l'i
IIl1th, IIti,'
do ('''lIll'1lto,
]lOI' I' tr. tórlllll t Irlludo ddlltiti\"
dn '11lilt' IIIIl til'ur{L
fiI', hi\. d:\,'
outra 8 I'IL lll\ indO! "0111 o ()ri~ill'd {[ (' Il t; ()
ti .1}'pro\'llçilo,
O illdh idll" :t '!1I1'1Il

ArUHllIl(~ut()-()
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lião for udjudicado forur-cimento
algum podorão, desde
logo, levnutur os 8CIl~ dcpnsltos.
Dos nutos de urremntnçjío deve constar o 10('a1, dia e 110m
('III «ne II conuuissâo 011 conselho SI' reuniu, quneH OH seus
mpII\UrOR, por «IU'1n uomcudos O para que íim ; COII)(I ~O
tomarum publicox OH :tllllllncioH e condições da mTPI1Htt:H,.itO, aR quaes, HC lião houvcrom sido publicudns nu fo11m uilieiul, <!p\C'r:lo truusert-ver-sc
110 ali to ; que juram
Iidus n':I({l1<'II(' acto as IIW~lIInH coudiçõcs, :\s «lia 'g o pro1lO]\PlIt('H n HCUHfiador('H der-lnrnrum sujvitnr-se,
bem cnmo a todas as 11l"CSerip"ücH lpga('H, I' d!'Higllll!lallll'lItt'
:\H
dOH l"('gUIHII)PlItos da eontubilidu.lc
dr- l!:-itiL c <11\ fnzr-udn
militar dI' 1HGI, olu-isrundo para isso as suas p(,HROH~ e
bens ~ ('01ll0 ('1Jl Hcg-ui,tl fie pro("l'dl'l( HO couhocimcuto
da,
proposta« C n qlll'lI) fO)"1l11lnrljudicrulns OHfornr-cimoutox ;
que () nuto lnvrudo r-onsti tuu pnrn todos OHI'ff('itos ]('ga('s
um vontrnto provisorio,
!lO qunl tlCH<1,·logo ficnm oh)'i~:ldOH OMadjll(lieatario~,
I' que ]lO)' pnrtu tia fazf'II(la pnhlicn
I'(~ tllI'UIIl'I't ig'llllhIlPllt(·
ohrig-atol'io se for l'u[ll'l'iol'IIlI'lIt!'
upprovndo,
Jog'o 'III!! a verba tI(, ilp[lrOYH<;i'ío e ('onVI'I"ao
cm t-outrutn dcfiuirlvo
Hcja !'xal'atlil, I'l'llndn !' n~Big'll:lIht
)I1'1:IR pllrtl''' ('outratllnt<'H;
(Jlu' n~ ndjllllÍ!'lltal'in~
8(' ('OU id(')'III':'io illl]llil'ihllll('ntl'
Ih'Hohrig':lIlo~ (' pOdl'l'HO 11'\'lIntul'
n, I'('IIH ,ll'pol'itos ~I', 110 ]lrll~o qllC dl'\'l'r;Í tl<,;;ig'nllr H'" dl'iXIII' dI' Ih,'" S('r llotifi('H<Ia :t 1lJ!]ll'o\'ll"iio. - Artigo ;l~,',III
d('('rdo tI(· 1 (11' H<'!(·Itl!JI'O,Ordl'lll 11." ~:l , , , , , , . , , , . " '"
;,!iO
De forragens a secco
('Olllli\'ÕI'''' l)('la8 qllll('~ HI' tlf'\ '111
fazl'r HR UI'l'I'llIl1ta\'Õ('" ,1(, furr:lg'('I1H :~ 1H'('('O pHru OH ('II\':d!UHI' Illll:tl'l'H (los ('Ol'P"~ do I'x('l'l'ito 1111('11110 H:'io flll'll"('hloH
]lC'!o dl'pOHito dI' fOJ'l'agellH ('II) LiHhoa,-I)iRpoHi"ito
1;1,'
dn o I'df'1II 11," IH, .. ".,."".""
.. ", .. ", ' ... ",."
,n;,
De rações de pilo ('Olllliçô('H J1l'lnH IJllal'H 8,· tll'\'I'1tl fal,'r
il" :l1Tl'lIlllt'l<;ÜI'H de l'a<;o('~ til' piiu para Il~ for\'U8 ti" I' "1'cito IjlH' lIi10 1':1" 1'1I1'11l·(·idIlH
]ll'la padaria nJilitar III' Li.h,,:t
(' ~lIaH I'11I','IIINII'K, - J liKJlO"i"iio lI." d:t OI'l!t'1ll 11," 1, .. ,.
111
Ar. j H(·(':-.;- t 'RilJll o lll!'l'I))[) llllifo),)1l1' dos Rulllallo" ('U1II
IIS I'l'g'lIilltl''' tlif1'('I'f'lI\'ilR; os dI' ('lIg('lIh"rin
II ]l'''' tl~"11l I)
g':Jlao <II' 1'1'<1:1IIllllll'l'l!i1 1111gola <l1I~jilqll('tll~, (' 1111 lIInll
1'1'''' (la8 jll«III'!HR c ('1111011''''," 1I11~]lllltil'IIH dns jllll"'1l de
Jlolici:1 011 (lil'iHIIH <ln ~IIII gradllll';~o ,'111pllllllO 1'lIl'lIl'IIU<lo,
(' O. Olltl'OS <lbtilll'Íl\ o~ qlll' l!)('s SilO dl'!l'l'Il1illlldo"",
o
Illoldado!!, liA di\'islIH dn~ ('IIPo(I'M 1111H 1Il'('~ilhll dllH gola;
OH ,II' III·till)('ria dI' I,o~i\ilo, lI:lij 1I11111g'1Idll~ jll'lUI'!'1
I'
eapotl'H, I' III1Hpllltilllls dOH jlll(,I·()g <II' poli(·illll~ t1i\'iHa~ dll
SUII g'l,:tIlIlIl,,:lo ('III pllllllO \'11('111'11111111,
I' IIH olltro, (liHtilll'tiVOH«III' III1's aiio dpt"l'lIlillado
, I' () dI' ('1I11l]lllllha, II di\ iRII do~ (·:tpOtl'li lias p)'('Hilh:1~ dll g'IIia ~ OHde' ('a\ 1111111
iII,
1""'111o glllllo d(' ~I'dll (1111)111'1'1111
]llll'il o 11I1I('l'i)'(l (' pl'l'!lI
1':1l':t o l'III;:lIlorI'H II 1'll\'II11o) 11Hgola dnl! dollll:IllB, I' a ,Ii
\ I :1s ,Ia 811.1gl'!ldllll~':lII 1'111p:1l1ll11 1'1I":ll'l1:1I1o 11:1 1111I1Ig.1
d,," dollllllllH I' plntillll
doR j:Jl""0S d,· pnli,'ia, c 1111 pr,·ilh:l'l da gola d08 ('111'011:'" I' o outr"s di tilldho,
'LilI'
Jhl'~ I>:io dl'tl'l'Il1ill:tdo~;
OH ,II' CIIl,'IIIIIII'C, lUIS IlIall,.,-11 ,11111
.i1l'llld:l~ I' I'lIpoll' , ,. IIIlS pllltillllll d" jul,'(''''
II,· p"li,·ili
dÍl i,a dll 811:1I-(I'adllll\':'[" ('111pnllllll (l1',·t" lI\'i\:l,11I ,t1'1l7.ltl
dlll''', (' O!! olltl'OS di tilldi\'o
'(1((' 1111' 110 ddl'l'lIlilln<1"
•
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os de infuntcrin, nas nml1gf1s das jaquetas e capotes, e HUH
platinas
dos jalecos dr policia divisas da 811ft gradullção
cm panuo carmezhu,
e Os outros distinctivos
<JIH' 111('1'\silo
determinados. -Artigos
2li." r :32.0 do decreto <1P lU de
sotr-mbro, nrdeui 11.· 21) -' '" lia!" 1)4U,6ü7, 670, (;7:3, li77,
G81. (;R!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. H81i
Para o ACU armamento
c l'('Jo<pcetivo eOrI'C>11111',são só cousiderudos pr~ças .montadas os fel'l'l\!lol'l's-t'orjlldol'Cs
dos ('01'!'OS de artilhcria
dl' campanha
e de cavallltl'i>1, (' apeadas
todos 08 outros.-])iJo<posição
8." da ordem 11.0 H:J
10íl

Artilheria <le eanl.paubn (' d.' gunrniÇ:lO - O !/I'al/de uniforme
(108 otliciaes
e praças de Jlr t
d'csta

Ó o seguinte: oftieiucs, cupacdn
com pennaeho,
com charluteirns,
calça de meseln, bauda, e em
a cavnllo, de guarnição
ou em formatura
de tropa«,
de mescla (> botas de montar com esporas de cor-

11,1'11\:1

dolnrun
serviço

calç,lo
roin ; praças de pret, capacete com pennacho, jllqUl'tlt com
g'1'1I11:uleirIlS ou char1!ül'ira.,
eul<;1t de IlH' ela OH (·al,ã.o,
canhões de bota e supntos com esporas de correia para as
prapH montadns ; r o ]lefJI/I'I/O nniforme,
ofiir-ines, capacete
sem pounacho,
dolmun
com plntinns,
culçu do mescla ou
de ln-im 1'1'11, c CIII formatura
III' tro]lIlH OH servi~·o n ('a\'allo, ('alção Ilc lIl('H('la (' hotaH d(' montar ('Olll I'HI)(Ir:tH (Ie
('(ln'pia;

l'rIl,ltH dI' prd, CIlPIl(~<'t(' Rem pplJJlllcho,jaqllct:l

pom

1'Iutill:1R, cnl<;1l dI' 1IIf'1'1'la OH tI(' brim ('!'ll, ou clll<;uo, H('IH!O
as ('111<;118flelllprp por tlpnt!'o <lOH CIlIIOt! das hotnR para aH
l'ra~'as apl'adus;
aR 111'11,118montHlllIS t1R!1.111
(~llnhijpK dI' llOtn
c ~aJlatos. com CSI!fI~'HH de (·orrphl. (lnlmoo 1\8 c()ntli<;~ICS
atmo"phcncas
o CXlgll'l'lII, o I'apotll pó<!p talll])f'llI RI'I' usado
('0111 o grandc \Init'ol'mc.-Artigo14
70.0 e 71." 110 (lp('l'l'to
de lO de Retl'lIlhro, or<lclll II.' 2'-1
,
f\t7, f\rIO, fi!)l
Aspirant C 101 a o11i<·jn.~',",-Vitlc Allli(/n!f'ldo- ]),/1pr""" di' jill'lllllll/I'I( d" /'('I'/Ilhrl'Licellçlls 1'('!/i8{ar!«(-<81'/'1';('/1

rl08 Cls]Jil'lll!l"8

II

lIi/ir·illes.

O~ lia !'ilitllclns com o ('lll' o (](> r:l\'allaria
011 dI' illfalltl'l'ia
UsUlII () ltnifnl'lllf'
(' :n'IIIHII)('lIto igual :lO d()~ ~nl'g(,lItoK ajn<lalltl's dos l'OI'P()~ a 1J1H'pl'l'tl'lIl"'I'CIIl, com o di~tiudi\"
<II'
a pil':llltl' cm Ioga\' (Ia <,unia; () dCIllHi811R:\I11 1I:tlljllqu<'tas,
d,,!JII:lll ou cal'f1tt'~, hfltt'l(' igu:l!,g:\o
do" otli('i:w~, I' .iaI('co'
de' polil'ia
til' tlulIPlla
:t7.ul I' <,nm.
.\rtigo
:!1." do
1II'('I'('to
(}I' lO d,' ~d{'llIhro, orel!'1I1 II." ~;I •...•.
(i:lH, fim.;,
liio
(ii t, !líl', li 1. fil< 1
_
__ • _
, Ij í
E ti' I'0sto t·· illlllwdialllclltl'
811IH·rjOl· no IIp sa\'gl'lItfl ajn(lante,
e 1\0 (. conccoido:1
pl'!l<,:a hllhilitlHlaH "0111 n cnr80. de
('ng-lllhprin 01\ de nrtillH'l'ill, ou:1 Imhilit:ulnA com os <'ur~(,.. de' infant('I'i:t
on ca~alllll'ia
d"pois ,II> tm'minltrl'm
O
:lIJn , de instrucção
1\1\ (' ('ola J>ratil'ltR da RUH~ al'mas.
Dl' '1I1J1l'nh:t1n !I()~ 1'01'1'08 1\ fUU('Ç<'I' til' porta-cM lllllartl'
011 port: -h:llHldr:t e t"do o ('I'\'i<;o ti!' otliciH('R 8uhallt \'UOs
~oh " ('ollllllan(lo
<1(' ('api! )(>11, d.'vl'!I(lo III' J>l'pf('rl·tll'ia er
('lIIjln·ga(lo.
!lO. 1'('\'\ it;o
til' iu tl'lJ(·~·ii<J.
l"ào J!l'olllo\·i<lo. tal1l1H'11I a e t.> po~to, ('om I) Yl't1ri ITIf'Uto uuic(1
(h· ;I(I() rí'i di lrio~, os al'tull'S prillH'iros
Ill'g.'ntoA gradllnd 18 ,l~pirautl'8
Il ol!i(·il\l's '(UI' tl'rminaralll
o ('UI' o ele
iuflIlt 'rin ou c \ lllari
no RImo lectivo d!' 1 !11-1 fi:! ou
lI()
1\lItl'l'iort,!
'IH:lllIlo
tl'uhPIlI IIllli dI' UIll IInuo de Sl'r-
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viço ('!l:'cetivo depois do concluircm o curso e satisfeito
:'L iIlBtrllc<;ít() nns oscolus prnticns das suas anuas, - Artigos r)~," e 7;>,° do decreto de :lO de outubro, ordvru
11,0 ~!l , , , , , , ' , , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,!)7ü,
!) 1
Devcm ser Jlolllcado~ para os l:;pgl!intl', serviços de cscalu,
sob o r-ornmnndo de cupitãcs : escoltas de fOl'l'llg' adores ao
campo inimigo ou neutro, piquetes, pO~tOHln unçndos, guaraa~ p:tl'riorcs
de pmça dI' gIH'l'l'U e gllu)'(lus de triu('hl'im;
ac~tae:UnelltOR; (liligl'lI('ia~
fúrn da localidade;
guarda dI'
gunrni<;íto; gll:trdali <1(' lionrn ; HCl'\'i",OH ('xtrao)'(linario8
nu
!oclllidIU!1' fúrn do quartel;
pil(nl't!'H (1'1Il quI' Bt' iur-luu o
sen'il.'o de pr(w('uc;ito anil ofliciaes Hllhaltl'rllOs) ; dia Ií. ('Ompnnhiu ; e podem ig'ltallll!'lItl'
levautnr 11lltOS dI' corp: lh'
delieto, quando para isso rC'CI'],\111I ord 'III, - ('il'cular
lho
2 dc dezembro. orrlom n." :1:L , , , " , , , , , , ", , , , , , ,107~
Os abonos de transporte I' ,II' mnrchu aOIl :lRpiralltl', a ollielal'!! dl'v('m ser ig'tt:l('H :1'{I\('lh'H a <tI'" t('I'1II dirvií o o
~arg'(,lttoH njudal1h,~,-(,il'('t1I:\l'
dI' lU di' ,lc'zcllIhro.
01'(km li," :1:1 """"".,"'"
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . " 1:l:!~
Aspiran.t
''''' dn u(builli""l rlH::Lo nlilitul'
Yidl' (}()I!I'//I"'O liam o,, l0!l((/'I's ('(([/(lN rir. (("llintl/lr. da, admi'IIi,,1 rtI\'<lO mil illtr-~y(iIll('((~'()I"~ d(jillitil'lt,' - Stll/ln(~'()C 111'0l'iNOrilfo.

EIlIIl'HllltO llítO honv('1' alll11\llOS hnhilit:HloH
CO!ll () n'spc!'th {I
cnn;o, as VII,'atl1l'lIS I)IH' OC,'OI'l'I'J'('11t d'l'lSta (,111~ I' 8"0 1'1'1'c1I!'hi,lajil ('!II hal'lI1011ia ,'Olll 11 II'~i81:u ..iio l'lll vigor,-.\I'
tigo !'(),O ,lo ,1<'('1'1'10 de' :10 dI' '111tubl'o, onl<'!lI ll," :.!U ,'.' _
ATi., '""t,ado,",
\'idl' ("'I'lidiics,
AUA'uu'uto",
))01" dill1;lll"ni(lad'
d'
"'t'l'TÍ(:O _.'
:lo H:IO ('Olu,,',litloil
('IIH{U:\lltO
,lnl':lI'l'llI
n ,IilJ08it;(i,'~ trillnt:\1'iaK
Iltt 11,i ,II' :.!t; de t'1'\I'I'I'iro,
,,\lnl'
li J.
,!u:ull'oS da' 1'I'lH11'ti<;,',('s do (,~t:l(lo, 'IHel' llO, ,1:1 1'(JI'IHU'I
I,'UI' IIdmilli 'lmtiv:l1I OH ontl'olj (' Inl)('l.,,'illH'llto~
otlil'ia
' ,
l'OIll ".'I'l'p,iio dOR I'a o Jll'I'vi t"fI 1I11S il-i ti" :.!:l ,11' jlllllw
,II' II'RO I' :.!:! .11' ng'o~t.() II<' lK!'7. I' 110 11"I'l'l'to
11':.!7 1°
:10 di' !lIll!'"" ,I,' I!'IHO, (' 11('111n sim p:ll'lI o pl'Ofl' ore ,II'
il1Stl'l1l'c;;"O }ll'illlll!'ill CO!ll \'('ltI'illll'l1tO :lIlIItlal \lUO I', ('"ti, llh'
a tr,O 000 n'·i~,-.L\]'ti~()
{:I,", )'l :!,". da 1':\1'tll dI' I,'i dI' 2li

d('

f'!\('l'"iro,

AU""('IU'in
leI/II/II

rir.

onlrlll

11," :-; , "

, , , , , , , , , "

, , , , ,_ , , , , , ,,"

niio ,jll",t iti('udn -Yi.1

II <1

(,'01l1!J

H(,I',.i~'II,

AUlõlc'.u'iu""

}Ull'n

l)~ i;,;

.·,.;t rlUll:'(

"1'0-'

id'

j·'i,(/{rt/8,

,T(,I11111111l't'BI'I'\'i tI~ ,I<'\'I' llll I'ntlll'-81' Jl:lI'n pniz l' trul1" iro
f' III flfI'via li('I'l1<;1 tio ClIlIlIlI:tlltll\nt"
tI:1 dh i no 011 ('(nnm:IIH!nll!l' IlIilitnl' (' P III ]l1"'Hlnl' ji:lll~a idolll'll, lil'l'lI"IL 'III"
"01I1'I',lidn, o I' 0111'1'11do l'IIC:tl'go dI' !'Ol1ll':1n"'I'I' 1\
1 tll8 lh' ill~I)('I't.;ii,). ,11'\ "IHIII :lpnl'lItIl1'I', 1 >go 'III "III ~ I •
110 R 'II ,I" tillO
:lllttl,tol'id:IIII'
('011 nlul' d:1 lo,' lid:1'!
ol1d('
for rI' i,lil' pnrll 11.. , l:ll1<,'lIl' IItt 1':I,I"I'II..t I n 1'(}IIlIll'kllil'
\'1'1'1111, ()
"Olllllllllldall!l'1I
dll Ili\ i (j" ]111,1"111,Ii !l"1I ar
<{Iii' n' itlirl'lIl
1'111 p i:r. ~itlln,lo 1";)'11,1:1 CUl'oJlII, d. tu
"IIIUJlmll,'lIto
nrdillnrill,
1JIIII11do OR int 'r,'
,lo O I'
(III' iralll 1IJ1('j,pmtlll !Ilotivo
IHIII,I"I" o ,lil'
1"[0 para t. I
(l
l'tfdto l'ollsitl ..r:ulo
1'0111" IIOllli"llill,lo
110 lo"ar
OIlUI' r 'siuialll quando I' nu ('lItlll'll1l1,

n'

(I

~)S~

til,

Para obter a lieença <1('\('111 lutert-ssados entregar nos commandantes dm! districtos Os ..eus rcqueriuu-utos acompanhados dm; te1'II10S de fj'llH;a 1'111dr-vidu f,í),IIl:1, ]lum que
estes, juntando-lhos
u 1I0ta dI' ti sentnmentos (' a informação de idoncidad« do fiador, remettain
o processo par:t ()
quartel g-clH'l'Itl, o qual o dt'yoh I'r:L COIll
dl'~pacho
do
('oJl)lIlaJlIlantc,
proceaso qu- li(·,t urehivado ua ~I'erl'taria
do districtu, p,~s~alHlo ontâo, .. o despacho for fuvornvel,
3. competente
Iicença, com It (lU:\! o l'I'B('I'Vi.·l
e rlevc
apresentar
á auctorldude allmillibtnltint
para recohcr l)(lijsuporte. - Artigos ;)~.o (' Ii;),o do decrr-to til' ;11 tIl' dezcmoro de 1891, ordem n," 2 .. , . , . , , , , . , . , , , ... , , , . ,,4(),
.i8
Quando
algum 1'e8l'1'\ istu solh-itur
licença
para 1'(' idir cm
paiz cstrungr-iro.
DR commandnntvs
(ln H unidndns
dI' 1'1'HPrvu 111'\"('111, no acto l!:t couces-â«, ohtt,l' dos iutl'l'('sH(llloH a
iudicnção
de (1IHIl It uuetorulude
udruinlst rutivn a qucm
yão pedir pnssuporn
, para IluC os mesmos ('Olllmal1dmltl'~
HC iufcrmcm
se foi ou II~O cOlolft'ritlo ti litro (lo praso I\('
doif\ IIlCZ cOlltallos da. da.ta 11n.('onc('I'~~f)
lieI'IH;a; lia
certeza dc 1j11t', e'
praças 11:0 tiverem
sl'g'lli<lo IV) SI'l(
(I.. ~tillo fi1HI() I1.qlll'lll' pra ,l1iLo () potll'rào fltl.l'l' sem n()\:t
lil'ell(;a, I' ~1'n\O ('Ol! idl'l': II" 1,!t1'1I tOllo~ o di'"itos C01110
l'C idilltlo )}O reino II.. li, li daLI rl'fl'l'illn.-Cil'culnr
Ile 1(;
dI' Hg-O to, orlll'm II." :21 , , , , . , , '. ".""
.. , .. ' .. ",.,
Hi(,
Au_-ilio pura rllu(·ho-Yill(,
l"'"'-1I1,'Ii/(I,('(dlJI'/(Çltx
tI~ I'/,( t dOR 'II/ati ,'0.' ti IS ,·c ,., 'U •
(~\la~1I1,~ o l\U101.'ro Ih' 1'1':lC:'I!l IIl'rallchll(lll
110 1':1111'110 gl'l'ul
llltO ~or np 1'101' a lHJ\ ('lItll, fllll!l' 11118 1'01')10 <111"1'1'11\ tliligl'nCI:1H ou t!I'Htal·:1.lllellfo. , o an ili")1: 1'111', 1l('ho ,. o dl'si
g'lIndo na di~po ic:ão 2.· da portaria
,h' Ui de 1l"zl'lIJhl'o III'
1~\J(I (ordi'11t n,O {(i), l' ]11.'1:1. f{rllla
Ill'tel'l11il1lllla Do 11,0 :?"
(ht diHPflHi,ào 12,' lia 01'<1'11111." ~;, til' lH!ll; (! IJl1ullllo !lO
('Ol'pO~ ou dl',.,tll('ml}(,llt,,~ ha.ia atI' seis illfl'l'iol'l'~ diariameu!(' 111'1'nllChndoH, I':;tl' :11Ixilio l' 11(, 7;") 1'('i uns lJlI'ZI'R (~m
qm' e Il:lo tli trihllir ( t',', e III' !)() n·'i. qnallLlo RI' tlil'tribnir.
fic:lll,lo, por I'~ta 1lItill1:\ parte.
altl'r:lIh
a di )lO i,ão tia
dtnll.l pOl'turi ,- 1>i )II> i uo lO,· (I. ol'd mil," ;', c !),' <ln
01'11('11111,°
;!O , ,',' " " ", '.,.,
..•. " , " ., . , '. ,'. 11:', 1011
Ave r})allU'U to,", - ~~o a\'I'I'h:tl!:t
II<I 1"'A'iRtOtl Ilisl'i
plilll\n'
e c 'II i<l rntla 1'01110trnu gl'C o de di l'iplillH,
a peJl:
:tpplil' d,1 !LO 1'1' t'1'\ i t
I' h fita ti ' comp
rC1Jcia á 1'1'\'i til 011:'1 pr<' l'1IÍ1 çij" ; por 111W:tpn' I'u.
tal' III, P.. tI' vi 1'1'111ou illutili
1'('111II clldl'1'1Il'tn ; )101' 1110
aJl~ "lIt rem I ti' \ it I'cm ou illlltili
I'l'h o lu1igOll ti"
UlI1fortlu': 1'01' ,lÍrl'~n do seu 10 licilio,
III li <'11I,:a, por
Illni~ dc trinta ,lia" "ti t' "')"1'1'111 a. li("'lI<; ; 011 por h'allsgr\'llir
1Il ai,.. 1111outl'O prcl'cito
'Iui 11~o ('spel'ili,'
Ido; pnru
() qll o (lei g:tdos 110 pr I'U 'atl >I' rI' io ,I'l'0i 110 julga11H'J1t!J 11<'\'1'111 dl'\ oh I l' Ilirp('t nl'lIt'!lO
t: 11U11
IIli II ntc
do t1i~tl'ieto,; () IllIplicll<lO ti,) nto, 110 (til I 81'1'"0 Illl.lu'io.
lUl<la
)I lia
impo~t:t
p ln t l' II gn'. jj, CIlIllIl)('ttillt~8
c a (llItll
julg m '11tH hl'lII COIIIo I' llIrllulli('IlJ'UIl na
}lCII
a <JII ~ ri m ('011,1 11111, 110 i'1ll \'irt11l1
dI' IIt08 1,Y:tllt:tllos l)('l,,~ ad1l1ini tl'lIt1()I'CS ,II' ('ollet'lhn.
Qn'\lulo 1\0 ri 1'1'\j tl\ lI11tulltlo 1'(J1I1)1itll. hui. a ,Il'filliti\'il.
untes
tI : llctoridml
militar t r olllu ('iml'uto da peull 411 Ih.·
(I~

(I

uu.

(1)

INmCE

11;

deve ser imposta, averba-se
no registo disciplinar e cadcrneta a nota do que foi autuado,
e, mais tarde, o resultado
da autuação,
não Sf'!H]O até então cucorrados os ditos registos;
aos que, estando
nas mesmas
circumstancins,
se
desconheça o domleilio, e se apresontem ou solicltem de
qualquer auctoridado militar a verba de baixn lias cadcrnetas, ser-lhes-hão
entr('gues
com u referida verba, ficando
sujoltos a responder
pr-las transgressões
que tenham commettirlo
cmquanro pertenceram á J'('sPl'va, devendo !)ara
isso o.'; eommnmlnntes
(loH districtos
fnzvr as devidas
pal'ticipações,
c as auctoridndoe
a que se upresonturom
maudal-os-hão apresentar em juizo, não podendo livrar-se
Holtos sem prestar
fialH,'ll.-Artigo
l:!!J.o do decreto dc 31 <l('
dezembro de 1S!)!, ordem 11.° 2. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . .
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de torçnl carmezim, tanto a liga como os canotilhos das borlus, com excepção da dos gCllcracs
o ministro qllc {, listada
de cl~l'lllczim c o!ro, c as borlas
de
canotilhos
nltcrnndos (1(, 011'0 e cannezuu.
É de lIHO obrigntorio
no grandc
uniforme,
e pcrmittido
f<Íra
dOH actos do serviço, collocada a tiraeollo, da direi ta para
:t esquerda, pnssnu.lo por d ibaixo da cluulateira
ou platina, lião devendo o cumprimento
das borlas exceder a
extremidade
dos dedo», estando o braço c a mão naturalmcutc cstcndidos ; sobre os cusacos dos g ncraos e ministro é collocadn
cm torno da cintura.
A dos cnpellães é de seda preta com borlas verdcs, eollocada
cm torno da cintnra, ]101' (lcbaixo da l:!obreeltHal·a.-Artigos
1.1.0 r J1.0 tIo dl'cl'eto (I(~ 10 (1(' sl'trlllbro,
ord('1ll n.O ~;,.

(;3·1, li (:!, GMj, i;õ(), ijG~, GG t, G72, G7(i, G7!), (iti:l, GHtl, ii~)O,
G\ll, i;\):!, (in-t., G\);\ (j!)7 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. G!lr;
Bnnda ... do :n~lI. ...ica-Vidc 11l-,11"I/lllfllto8 nlll.,iCI),~.
Bnud('irns -l:'ii'io lJundradas,
llc 1m,an <1(' lado, de seda
aznl r hranca,
hipartidaH
vcrtiralmcntp,
ficl1lHlo o azul
jUllto t', httst(' c cnfialldo
ll'('sta
por Ullla baillha (la IlIP.llHt
'Hcda aznl; ao lllPio tf'('m ho: da(laH em llllllt (' ontra fll(·("
:1 rl'!nlho e ('onIào, as anilas portnglu'Z:lH
('('1"('ndas por
tlois nllllOS (Ir loureiro,
ligadoH 110 1;('11 l'rllZalll('nto
Jlor um
ln<;o dI' fita de ~l'(l:l ('!H':U·lla(ln (Ie lJue 1)('11(1(\ :t nllZ ela,
(lJ"{1l'1I1 lllilitllr l!t' l\'OHHO :-\PII11or .JI'~nH ('hri8!o, tl'lIdo inf!'riOrllll'lltc

uma

fita brallrlt

com

lt legl'lllla
oHicilll do rpgi(]('sigwl!,tlO ('~pl'l"iHl, SPrt'L l\
por üHsa <!eHigna<;üo),
(' ('m
('Ittla :lllgnl0, bo]"(l:I<I:1, a ('ifra r('al ('oroa(I:1; o l:t~'o, dI' om,ti
dI' eOlllprillll'llto, {, fOl"lllatlo )lor quatl'o IiHt:u! de sI'!lu. cada
1II1l:t dI' 0''',1 ,lo l:1rglll·u, altl'rJmdulll(,!Jt(,
:t:m"H (' brnnC:1H,
c g"lIllrllepi(hIS IIOH lat10H lllCllOl'PH COIIl frllllja dI' ~l'da (11lH
IllP~lIl:l~ ('ôr('H, (' OH "01·(Ii! 'H tUlll],P111 :tZltl'H P hnuH'os. A
ha8tl' tl'lll 2·,,1-\:) de cOlllpriuH'llto,
(' {, de Illu,lt'irn ('0111 1:111(;:1
(' (·Ollto (1(' fl'lTO. - Artigo
1.0 do <!p('r('to d(' H <1" 110\"('111-

!Iwnt,

(se este ti,"l'r algUln:t
leg-('lIda (lo v('r~o ~lt1>~titllida

1>ro, on!rlll

II.· ao

Bando lt~il"n ...de Cllg<'1l h,'ria,
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dI' J101illlPIlt.O prpto para os ()f1icilw~
l·a<;:1I1orps l' illfHlltcl'ia,
hranco pura (I d('
Hill)

17
artllhr-ria c cnval l.u-ia ~ todas tr'em a cartucheira ,1(' polimento preto com Oti "ll\hl"llIa~ (IH~ urmas respectivue.
::;ào
usadus em todos 0- netos do ~Pl'\'i<;o. (11'\'cIIILo os ollu-iacs
apeados co110('al-:l5 obru O' ('apotp. 1)11:111110 os tenham
vestido . - Artig-o 1"." <Lod"crl'to de lU du sctcmbrn, 01'dCIIl li." :?~)
, . • . . . . . . . • . . . . .. .. .........•....
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Barr.'t e:-;-O
harrdc (' usado ]lO], tll,lo:> os oflieia"H combtltl'lItl'~ p 1l~0 c.unhutnutus,
I' prnçus d .. prr-t daI' dilf"'],I'Iltes armas: c de panuo azul ft'l'l'Ne. ()~ dos o!li('ial';\ têem
a altura, de O'n,O!lll. COII\ OH quartos
" tampo uvivudns, pala
de polimento preto rleln-urulu COIJl 111ll:! tira do 11}('~IIlO )l')Iiuu-ntn, de l)m,tKI:J ,1(, largura. p"~p(l1lt'IILa. e francn l..te <1<,
couro ouvcmizndo ; todo" tpl'Ol OH I'lllhll'llIa~ I' :t('I'I'~"orillS
seguintes : () ,lo IIlIili</J'() tem vivos eucurnudos, {o g-W\l'lH'«ido cm volta com 11m bordado di' oiro, o tiunpo com o galão (,,,trpito llnti 'tltl' -ervcm
de distiur-tivo aOH gPtlPl':I('S c
um hotão ,I.. trmu-elun (1(, oiro, com O di:ullntro
de (1"'.0;20;
na ft'('lIte Ü'tlt por t·t11],ll'ttu\, a~~('lItl' ~oltl'(, lHllltlO ('lI(':\I'Ill\üo, ttll\ trO]lld'lI ("!lll a~ al'llla
I'l'a!'~ portllg'l\('Za~,
(1" 111<'1:\1
pr<lt,,:tllo, UI' (),l)~)~) ,1" lliattll'tro;
o fraJlI'nll't1'
I' HuhHtitlli,!o
por mil ('or(lào (I,' "ir). () ,lo !I' "e,'lff,' I' ig'ual ao ant(,c(\dl'lIt<,. ('011\ l\ dill"'I','lIç:l di' !I 'r gllal'lIPl'ido
('om galõl's dot 'l'IllilllUlos 1"\1':\ di titll'riyos ,los 1'11. po.to,; (' do l'lllltll'lll:l,
(111" ,', de pl'l\ta, ,'olll (I.();)~) til' diuuH'trn.
l'('pl'l'scnt:llltlo
Ulll
1llOlll"'I'Hlllllla
CI1I1l fi
Idl'''
(' I ('IIt;ÍlIla,lo
pO!' I1IllB conia
1'("11 ali. I'tI(;· !lO], 1'1 patltlo
('Il('arllado.
P I'UI 1'0,]a
(1'1'111' um
l'e],~l'llo doim,Lo d" O"'JMl:l ,1(, 1l\1'l;uru. () UO ""rJIO d" ('''/(fIlo
11/(1' /I' tl'tIl o~ 'IuartOS
" o tampo :\\'i\':lllos d" UnltH'o, I' ]101'
clllhl('m:l um ol'ulo I' IImll (' ]I:ul:\. ('l'tlzndo!<, 1I0rd:\<lo ~oltl'l'
velltulo azul ~Ial'i'l Llliz:t. () <I,· 1/'!I"rd"'ritl
tl'llI os qtl:n·tos
(' o tampo a\'iYll,lo'
dI' preto.
(, pllr t'mhl"III'l
11m ('asll'1lo
bonlado a oiro -ohr!' y<.'Jludo }lrl'to. () do c"/(I,[o maior d<l8
]11'1(1'(1" dr fjllrrl'(f
I' (I{II!(Mlll'lfe',
C or/ifhrl'irr
tl'llI os 'lI1Hrtos
C o talll]lo 3,\'j, lulo <li' I'lIc:\1'I1:\,lo. (' )1111' clllhlpma,. a~Sl'llt 's
sohre pallllO ('llC:\l'll,\(lo: o~ pl'illH'i]'o' ullIa gralla,la ~ l'Pg-iJlI('llt()~
<1(, aJ'ttlh"l'i:\
<I.. campanha
l' ()(' g-um'tlit;iio,
dlla~
})(',:a9 cJ'llz:ulas. (h, 111' tal doir:\llo,
com " Illttlll'l'() )l1':\ll'a,lo;
brign<l:1 de Iltollt:lIlhn,
du.1 pC'i:t· cruz ,Ias. <I" IIlI'tul (Ioinulo, ('om () JIl'1I1'lg ·,\ttlm:\ ('011\ a Il'traA II ~l pl'atl':ulo;
c COlllp:ltthill
,Il 'lI:ll'tli ,,\(I, uma pilha dI' l'i~ haJas di'
m 'I:\L (l.. il'lulo ('0111 o IlllllWft) ]ll'l\t'''\,Lo. () <l,' clu',lIlaria c
piClulll/'ul t< III o 'I1\:11'!0, I' tllmpo :l\'j, I1dOA dI' ]I:\t1t10 ('n('111'111,,10,.. 1'01' l·illlR do fn\twnll't(·
I' jltttto
a ,,111' IIttUl li ta
d,· 1"111110 (Ia 111" tn. ("'1', ('0111 () .Ot I dI' largura.
l'in'utl\datldo todo () ], rr('t, (' 110 ('étltro .10 tlltlt]lO UIII hotão ,ln
llUlIllO igual
1\0 da li tu; o 1lI1l111l'tIll\ :10 as ('ul('s 8o!Jrl'
!lallllo
CIII~Ul'lll\(lo.
'-'tul .. Jl 1'\ () hUII'riro,
,ltU18 lam.as ('rtlza,las., (I.. metal (loi]',\ lo, l' )11\ o nl1tltl't'l1 pratl'll(I,); para os
l'a<;adllrc. l\ <' ,nllo. <lua (')1 du,. tlltllbf'tJ\ ('ruzl\(IH~ e ,II'
ltI I,,) (loir;lllo. ('otn (I 11111111'1'0
]ll'lIti'I\llo; c para o. pirado1'1'8, o tnollogrRmOl:t
('nm as letra
1'.'\1. O ,II' rW;'ldlJl'PH H
iliftlJclNil( tl'tI\ II ,i\ o, dI' panuo ]lrelo o )lritlwil'Os, I' Ih~
Carllll'zitll o
pt;1\llllu.,'
por I'mhll'lll
,LII I':lrahilll\
('1'11ZI\,h , (Ie ml'la! tloit'lllL'l ('Olll o ltttlllPI'II ]lntt('IHIII, I\SRcllte
soll ..., JlIlUII!) <I: .·i,1' (los vi\'o . O '\11 l'i.TIII·yitjI8 e li/111m",:
c, uli '0, é i 'ual no llll iufuut 'ria tcuUo ptJrl'U\ o clllul('1II11
2
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dali r('~p('diva~
('hlRS('S nssente sobre velludo cnrmez im.
O dos retcrinario« tr-m uma lista ('OIllO o da eavnlluriu, 111:1>1
de JllllllIO (':U'IIIClIilll, assim como OH vivos e () botâo, (' o
cmhlemn da sun clnss«, (h, metal doirndo, assent« sohr«
111111110(la TIIPSlIla rÓI', O dOR flll/II'(','1(((/""
da IIdlllillisll'((('((()
suititar, t,R ('''IIIJ1{whia
da IIH'HlIla adfllilli"tra\,(í",
c 8f('I'tI,,rindo uiilitar tem OH vivos de pUll1l0 azul claro c !l0r vm1I1('IIH\8 di' metal (loirado,
o prinu-ir»
o iuonograunua «om
as letras A;\[ aHSl'lltc sobre \,(,1I1111o preto, o s('g'llIldo
o
nu-sino monogrnnuua assente sobre 11I1IIIIO cnrmezim, (' o
terceiro o monogmuuna com as h,tra~ ~ M IlS8('1l1!' sobre
pnllllo azul fl'l'l'ete,
Os oíliciuos (los estudos maiores
de C'llg'C'lIllrrill,
nrfilln-riu,
cavalluria e iufuuteriu suhsütuem, os priun-iros, o cmhlemu
pelo vnstcllo encinuulo )ll'lo mouogrnuunu ('0111 ns lvtr I
]~ M, (h, mvtul prutvudo, OH (1<'lIl1li8 O. III1I1H'WH dos regimentos

))('10 nu-sm»

1Il001Ilgrallllll:t.

O lIal'l'l'tl' dI' pnlii-iu !lu,; pJ'III;:lH dI' JlJ'l't {, t.unlx-m dI' pnun
azu l fl'l'l'l'tl', ('\ lindrir-o, d(' 0"',07[, d(' nltun\, ('0111 frlllil
let(' ,II' ('lIuro ,:u\'l'l'lIizadll,
8('gul'o ]lOI' tlOiH hlltõ('~ d" metnl
HlII,II't'lIo ("0111 1'_''''''P1iílll do (llls ('lt,a,lol't,,,
" il1t'al1t"l'in.
'III
Ui'ill t"11I fl'llllt'alde),
,'0111 OH (~lIlhl"lIll1~
011 11I1I1Il'I'O..
(I d,l
("'[1",11" ria (' ril"'1I11111ado ]l"1' 11I11:t lira (II' 111111110pl'dll 11\ 1V:ltI:!
IIP('I'iol'"
illft'riOl'IIH'lIh'
d,' ]l:!1I110 "IIt'III'IIIII!t" o "HIhl"llIlI.
'1111' {, \1111 (':I,tI'1I0,
l'ollol'ado
~ohl'(, n tir:!. () ,ln
"rlifl" ri" t"1ll Ii~ta d,' 11:111110 clH'amado
(' lia fl'l'llt!"
II"
l't'gillll'lltllH
d(' ('alllpalllll~
(' (h, gUlll'lIi1illO, OH 1I11111('rn ('O 'J'('~Jl"II(I"lIt(,8;
1I1~ hrigada
d" 1I1001tallhll. O mOllol1l'llllllnfi
('Olll IlS h,tl'as
B ~r; lias ('OIll]lllllhiaR
dI' g-ulIl'lli~'Hn, IlII ~
pilha (1" ~CiH hnla~ ('om o IIUllll'ro ('ollm'lIdo
IIp('riol'lllt'III'.
O da c((l'!I/{ul'ill
tl'lII li ta 1'1I('arll:HIa
(I o 1I1t11II'I'O du 1'I'.;i
11I('lItll. () dos ('((t;adlll'fX
Ú glllll'lIl'('ido
110 li'l''i0'
11:1 nltllr I
por dlli~ \ iVOH ti" pallllo prl'to I' 1l1llIIIll"'" i "lla I 110 <1 ... ola
da jll'ln,'tll.
(. tia iII/II II 1('1' iII (' ('''1ll0
o do 1':\1intlOI'('~, 1111
COIII os \ i\OK til' J11111110"Ilrllll'zilll.
() d:l 1.'" 2.' ('IIII/}/((II/'i 8
dll (/IIlIIilli.,II'((I:(;1I mil i/aI' l' ('01110 o IIl1tl'l'illr, IIIlIR ('0111 ,i\ t)
(1(, 1':111110 IIl1lll ('Ial'o (' o mOllo;';1'1111l1ll11 "0111 II~ II'!I'H ,\ .\1.
As J1rll~:I tio (,Ol'pO d(' 1I11l1111l0Hda "H(,IlIII tio 1''"''l'l'ito t,'url,
IHlI':t o gr:llltll'
(' )lC(]lIl'1I0 11l1ifol'lIl1'. () 1>11 1'I't'f (' di' 1111' eI
:tznl cl:ll'O, do fl'itlO " dillll'lIsõl'S
illdi,'adlls
1111fi '. fi~l.
:1\
nulo lia cOFtnntH Illl!i'riol'"
J1o~tt'riol',,'
('Ill \ oltll dll t lllpO
"'''II
paulIll 117.111('llIro, ,'O!ll IIR glllll'lIiC;IlI'
(' fral)('1I1 ,t, dI'
('0\11'0
]lr(·to "\1\ I'nlÍ7.lulo;
lia f"plltt'
t('1I1 o C'lIlhll""1l
('( II
o 1II0l10g1'll1ll1lt:1 E E 1'1I('illl:tdo )lor 1111111 ,'m;':1 n'lIl, di' I)"'.O,-,J
d" dillllldro,
:1. "'lItt'
JiOh!'(' ]I:mllo aZ\ll ('lal'O, ('in'IlI'HI
(II
1">1' liII I l'(,l>o!'(lo dI' 111I'fll I <Joimdo dI' I)m,lKI:1 dp Inr 'um;
pula illl'IiIlUd:l,
MCIII \ irol:t. Para
o gr:IlHl,'
IllIit\'rlllc
uI!
pta
"'l c t l'lIlTt'tl'
II 1H'III1I1('hll
dc I~ 111.111 "1"1'0. () dll 111 I
t'01'1Ilt' ti ..
'li liI'i. I t· til' ('II"tll!'illl\
Ilzul ""m'o
\'h atlo ti
)lllnnll lizn ('laro,
11111111,10tl,,!t'rlllinlldo
para 11 )lra~"1
d(' inf,lnt('ria.
Os f'r,llIl'nl, t"
~tl II H,loH,
"'"
"I'\'i~'o, ~"lllpn'
)101' lh'h
i ,
da ],ar!,a,
.\rligo
:!:l," (' (iI." tio d(','rdo til' 10 dI' ,1"11
hro. ordelll
II o :l,I, , • , •... , ...•• , •••• , ••. (i~I7,t;,I' 1\4-,
G:,!i, li.,7, lili I. lili I, (ilili, (i!iH, (ili~I, (i71, 1:7,1, tii!i, li77, t;'i'H
61'0, l;....a, li I, li 'li, li 1', (iH!I, m)o, mil, li:I:I, (i:I:" li%, (i,li.
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1!l
Ba1'1'e-tinalôl-.
ão dr- feltro preto para todos O~ ofHciaes
e praçaH de infanteria
e caçadores, cirurgiõe» militares,
veterinarios, pharmaccutil'OR,
em]lrl'gados
da udministruçi'io militar e sef'retariallo,
c 1.. I' 2,- companhias
da administruçilo militar;
todas têem laço com as côres nuciouues
com 11m botão ao coutro, palmas com n IIUlueJ'O ou cmblemu
conforme 1\ arma ou k('J'Yi<;o, frnncaletu de cOUJ'O polido
de preto com fivela, pala til' COUJ'Ocnvcruisado 11<,preto
com uma viroln, em relevo, tio II11'8mo couro' as dos 0Hi.ciaes e equipamdos têcm o lal,'o til' sedu c o botiio de metal doirado, as palmas e a fjn'la do fr:tllcalete
tumb '1Il de
meta I doirado, (o OK uumcros ou (OllllJll'lllas dlO metal prateado; as das praças e oquipnrados têem o laço lle 1'0111'0
pintado de azul e brune» (' o botão d(' metal uuuu-el lo, as
pulas e fivela do trnuculetc tnmlx-m de 1III'tal am:\rI'1I0, c
os numeros 011 emlileuius de metal hnmco, AI'\ bnrrotinas,
conforme I'~tão deseriptns, usnm-se 110 pequeno uniforme,
}J0J'(01llno ~mll(l
uniturmr- adapta-sc-lbcs UIlI:t ;,(n:tl'lIi<;ii.o
d(O oiro pura os ofliciues I' equiparados, til' HN!a para 01'\
snrgcuto« (0 ]l1':\\:tR tumhcm a ('111°8cquipunulas, nprvudiZI'K de musica.
lIlcstl'(OH dI' clarins c dlo ('ol'nl'tloil'us, c dl'
Iii. pura todas aH outras pra~°:tti, ('om aR s(ogllintes (0';I:P8:
pl'da 1l0H calladol'I",
pl'l'Ia I' azul (,I:lro jl:lra OH mll~\COH
(' (OOl'lIl'tl'il'os; eal'm,'zilll 11:\ illf:lnterill, (°:ll'lIwzim p hl'tlUI'O
pal'a OH lIlu~il'OR l'ornrtcil'os
C taulbol'l'K; :17.111l'!aro panL
aI.' (' ~,' 100lllp:luhiaH da 'Hllllilli. tra<;:10 milital', "\lcIII d\oHt~H gttal'l1i,õ(:s :tllapt:~-"c.lhps
igllalllllol1tc \1ln jll'l1ll:\(Oho dI'
la, n"~Cl1t<~11ullla tllllpa eh, metal (luinulo pam OHo!liei:\I'K
e eql11p:lnuloK ,<' ,l(~Illl'tal :1111:\1'1'110 pnm :tR ]II'II)a:;, Ilu 1'['11'
lna.

tl'on('o-e01Ue:l,

eOUl as

CCi\"PHticg'l1intps:

preta.

ll(JH ('H.

c;;adorc~, (0 prcta c :tzul I'lal'O para os 11lusic08 (' cOI'IIl'tl'i1'OS; branca 11:1infallteria,
1° hr:llll':l l! (Oal'll1!'Zilll pa1';L os
Illll~icol'\, cornl'tt'iro8
l' tambores;
C:lnI1CZilll para os l'il'llrgiõCH, vl'tpl'in:lrioH, ph:t1'1l1:tccl1ti(oos e L' cOlllp:lllllia da ad11Iilli~tr:t<..ii.o militar;
:l.ml (']al'O para os ('lllpl'l'g:lIlos
d:L
l\(hllilliHtra)ii.o
militar c Hccrl'tal'i:ulo,
e 2,' e0111p:tl1hia (!:L
:ullJlil1istl':t\i'io militar, EII1111al'l°ha~, I'x!'I'l'ieioA I' ~,ol'vi,o dI'
camp:\11IUl, qu:uII!o fi 11',1l'!l'1'1I1ill:I<!O, l'(lbl'''1l1'~1' ('om tUlIa (OH_
lia d(Olil1ho I1ralll'o imlllol'lll!'avp] 100II1I'olll'lO-l1U(Oa<II' ()"',:!~,()
d,o (OO1l1Pl'ilJl('l1to,t<'IHlo II:~fl'(Ollt(Oo IlUIIII'I'O Oll I'lIlhl(OIU:L d(O
O"',O:!;, 111'aI tum feito ('om tillt:L dlo marcar, ill:l1t('r:lvcl.
O!' fl':\l1l'aletcs S:IO li :\I!f)~1 (°1118cl'vi<;o, ,[Olllpn' por <lcbai. o
da harha,
() Oflil'i:tloS 110 l' t.ulo mnio!' d" illfalll['l'i:1 Hnh,titll(01l1 II IIn.
ml'l'o pl'lo IlIflllog'rallllll:t "Olll n lei!".! E .'1 rle IIIl't,,1 pl'at(Oa<!o,- Al'tig-os 17,", 1. ,", l!I." c li L" do ,!<o,'rloto (1,0 10 (I"
f'etelllhro, or(lI'lII II,' :!'-I , •. , • fi:ll, !i:l\ li !ri, (i7:!, (ii I, G7Ii,
ti7R, (i~tI, (i~\I, 6!!O, ()!Il, li!! 1, fi!!;), fi!II;, fi!I7, , , , , , , , , , , , "

Bo.tUUlllO <1(' 1'(·!..;('1''\"n<1(' (·ug('nl .. , .. iu_
E tI' h:\t:\lhã~J h'lIl qUllt~'o ~nlllp:lII1til\~, :01l1J1o tas <110prl~(,'1\ ,l:t~ ~C"l11l1t('s (O~pl'(°1:th(l:\(lc : L' c 2,', S:lp:t,!orc
1111-

:1,-7

11I'iro. i
teh>graphi, taA; .1..°, pOlltlol1,oirOA; <', III) lido <1(0
1II0hilie:u,':10,1ll'la,
pn\\I\. hahilita<1a
par:l m:\(°1tilli tas, 1'0gllciro~, c111'flO Ile (O~ta<;ão, aglllheil'o
,('apatazp
l!t' malllllll'i~, IOOllllllct01'l'S dI' coml,oills, gll:\nln frl'ios, II" "lIta<lo.
res C lIlai OpC1'II1'Íu de camiuhu
(II' flOn'f,) tI'h' 'r:\l'1ti~llls
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c g'1l:m1:t-fios, barqueiros e calafntes, e 11aR <:Ill!', depois de
da rocrurn, SI' remirem l10S termos ,h legi~lac;ã()
cm vigor, ou por illcgnlmcutc alistndus, devendo-o I'litar
na sCg'1Il1l1:\ reservu; pclns quI' tcnhumjá pertoueirlo :'t primrirn reserva, 11:tH cla~S"H mais antigus quI.' I'xc(',hull 01'1
cffectivos do
dI' g'l1crra <11tH companhius activas, distribuirlus pela 1." c ~." compnnhins
:18 que portenceram
ao
1." hntulhão, :i :Ln IU\ dn 0." do :l," batalhão,
c :i .l.a as !la
:l." (' 4." do 2.° batnlhão, P, conformo :l suu profi ssilo, pelas
dlffcroutes
companliius, :tli da 1." 1102.° hntulhão, (' «om as
da primeira reserva, tumbem daR ('!tH'S('H mais anturns II
lwLt fúrmn dita, qunurlo igu:11nll'llt ' cxcc-drun OH Pll'"dh'os
já <11'~igllatloK. -.\J'tigOR
31i.o n :!tI.o do decreto de ;)1 II<'
dezr-inhro (I" IR!) 1, orrlem n." 2
:3:\
36
Bolt-õHt-õcl(' <·lU·H t iYO -As d08 l'il'l1rgiõ('R C vetorinarios Hão de 1.'0111'0preto, friznrlo, (' tt'(,1Il o omblomn d!\
l'l'sJll'diva
classe. - r h'cl'l'to de 10 dI' H tClllh)'l), 0l'1!(01l1
ll.o 2.í
'.'
,
(i~I(J, 1)!1l
Bornallo: d('~tillado,
('111 ll1:lr('l!a,
OH qU'lIldo
for drtl'rmill:lllo, :H1Hotlil:i,ws :I)1e:Hlos, c usado a timco110, da (', qUC'l'Ila para :t dil'l°ita, 1]('\'('11110 :IS (,ol'l'(oills pa ~Itl· ]l0r
Il<ohaixo (lo cilltllrào do talill1 da c~p,u1a. -Artig-o
:)H.· do
drl'l'do (ln 10 dI' Hd('mhl'o, 01'l1l'1ll ll.· ~,-) . . . . . . . . . . . . . .. 60
Bot.n t-õ Os oHiciltl's (II' 10:H;:lIlol'I'H t' dI' illfllllt('ria, da 1..
c :l.' (OOIlI[Hlllhiil~ (Ia n(llllillistl':ll,'ão militar, r (OlllJlI'I'gadns
<ln RI'CI·I't:niltdn Illilital' IlHal1l hoh di' rolll'o d ))('Z('1'I'O 11l'
()m,:I:!O <lI' :dtur:t, COlll ~()b ,1ohr:ul:t (' IOil110(001111i.ioh\ ayll'l'talldo do !:.t<lo dI' fÓl'il ('001 duas ii\'('lilH dohradns, <I\! fl'l'l'o
(,llycl'lIiz,tdo
}ll'l'to. "\R Jll'ac;as :tjll'adns di' l'llgclJ!lI°l'ia ('
de Hl'tilhcl'ia, :18 (II' l':lç:1IIo1'('S, d" infnll(l'ri,t c dlt 1." I' ~ .•
companhias
da adllliniHtmc;:"i,o Jl\ilitnr 1I~alll hot:t il;1Ial, t:l_'P:lllilH C com ('ol\tl':1fort
cxt!·)'io]'. _j}('(Orl'to
(I" 10 dI'
sctelllhl'o, On1(·1ll1l.0 :!;)
li1)7, (i6~1, ma, (;76,677, (ii\!
691i, (;!'7
·
BotaM (}(' lnon:tnr - O~ gl'lll'r!tl'S
• o~ o!lil'ia('s 110
C01'»o 110 üHt:Hln llllliOl', ,1" :lrtilhl'l'in,
!lI' cllgl'lllll'ria,
de
C:l\'ullal'ia, o!1iloinc~ BlIjWI'iOl'l'S (l aj1l<lall(I'H 11ml)'(ogilll('lIto
<1\' ("II;adol'('A I' dI' illfilntl'l'ia, l'irul'giikl', \·I·tl'l'ill:1J'io~, pi(';\1101'1'" (' Clll]ll'l' lldoil da :tulIliniRtn\(,oilo militnl' 11 :l1Il hl)h~
aI' lIlontal'. - ])"<'1'1'10 de 10 do sl'tI' Illhl'o, onl('1ll li.· 2'-,.
G5H, (;r;;I, li72, liil;, li7!), 6ftl, ()~l, (iHH,liDO, (;\11, (i!ll,.....
1;\1;1
BOl hlt-õ-Os of1i(Oi:1l'iIg\'lll'1'H('R, OR do l'Ol'pO do lo 111110maio1'
(' OR d(O:tl'tilht'1'in e :IR pl'açnH do 1'01'1") d" Itllllllnos (la I' cola do (':,('I'(Oilo ilHam hotil1R.-Artigo
:!:!." (lo (1Iol'rl'to d,'
10 di' !J\'(P11lhro, 01'<!1'll\ Il.o :!;) ,
,
();37, Ii'-,!l, Gn:l, li7:!
Botõ.,t-õ -OR \)O!U('R pU1'1l OH <!i1fl'f('ut(',; urli"'o. 11(0 n1liti))·.
IIH' dlls Ol!il'iltl'H (' "'Inipnl'llll08,
I' pnu,'ns d" ]1]'(ot, ao ,lu
)mdl""'H Rl'l!;l1int(OR,('llllfo1'JI1I' lU! t'luAHI'S n 1]111' ii" di' tinadOil: () do míni8tl'O I' g(,ll('ral'~, dI' 1111'(111 doil'lHio, ('0111 ii
quina
l'nl'il1ll\,11l8 por Illllil cOI'lil\ 1'1'111, ('il'clltlllllldo
p01'
dois 1':1111011 dI' louro I' l'IU'Vltlho: ('o rI'o (ln (o.tUIln ullIiol', dI'
1111'1:11doil'udo, 1'011111111o('ulo (' 111111\(O1'111"\, (OrIlZIHlo , I·h·(Ol1l1l1hl,los tmnlH'lll Jl0l' (I()i~ l'IIIIlO!! dI' louro ~ 1'l\n'I\lho;
Cl1gl'lIl!l'l'ia, dI' 1lI<'Í1l1 Iloil'ado, ('OUl 11111 "a~tl'lIo (Olll'illllulll
pO!' nllla I'orôtt 1',·al; Ill'tillll°l'i'l
C (' tudn IIIl\iol' (II' }ll'ill,'
e nllllOXlll'ifcR,
d" 1lIl'tlll doirado,
'0111 (lua
peça
lTllznpl'ompt:tH

pr,
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0

lr

••••••

un.

I~DIC~

21

dns ; lancr-iros, do metal doirado,
Com duas lanças
cruzadas, tendo na parte superior o emblema da moite o na
inferior, a lpgPI)(la 011.'!'m·ia; cac;a<lorcH a cavallo, ri\' metal
dolrado, com duas cspallas cruzadas: caçadores, de torçal
de sedu preta, de fórmn couica ; intuutorin, de metal doirado, com duns cal'ahilllll:l cruzndns ; cil'lll'giõCH, d(' meta!
doirado, com o elnblt'uut da sun clusso, cirvumdados por
dois ramos de louro o carvalho; VI'tI'riual'ios, pharmaccuticos, picadores, cmprcgtuios da admiuistração
militar c
quarteie lIICSÜ'CH, 1.- cOItll':tnhia I~a.:lIhllinistração
militar
e empregados
do secreturludo Illlllt:lr, Ile metal doirado,
COm as armas rcaes portuguezns
, (':lI)('Ilf(I'H, de duraquo
preto. EHteH botões são appliendos !lOS l'aHaOORdo ministro
e dos gcucraes c nos dolmans <los 1!t'llIais oHiciat'H, (' ))1'111
assim nos respectivos capotes ; tendo, por{,m, OH rlolrnuua
dos priuu-irr», hotõos eIlipticos Ile torçul tio seda prr-tn, e
os cupotns tll)~ ofliciaes de cnçadores, ]l!'(!tIJA. do unh.r. As
praças
<l(' pret usam I\O~ ~Cl1S llrtigllH III' 1Il1ifol'Jtlc botiJl's
l isos c lig'eir:uncllte
NIlI\'CXOS <lI' uu-tnl amnrelln,
1:0111 I'Xccpçuo das cip caçarlores que sâo pretos, do u!lha; OH dos
jal('co~ Ile policia. cm todas as armas e serViços, Hão Ile
ullha, hranco .. --.\rtigo
~)." do Ilpcl'l'to de 10 SI'tl'lllhro,
ordem 1\." :!.j
(j:.l~, G:.l3
Brigndn!oO
(1<' iu!oOt 1"u(·(,.·i"lo - Atí· nltpriol'
lide rmilHH;:11l ll;r.~ I:\C"Oll~titllc o!lta hrig':lda. Os corolll'iH (' I'aJliti'i('~ '!lH' tn'I'I'CIIl ti,· ;;,.1' [lrolllovilloH ao )1osto ill1l1l1'diato
tlão as p!'o\'a~ de aptidao I)('lo modo l'f\talll'I('('ido
110 1\1'tig<J :!O.O(l(~ rcgul:unt'uto
Ilc:!s de jallPil'lI do lH!ll, Ih'Wllllo
a>l 1\?I.ilcaçoCH di' '!III' tr<lt:ulI o al'tigo :1." I' s<'u p:ll'ag'l'apho
ser fCltas qnallllo algulls tios ofHl'i:lt's Ilas I'llt~ 'P: illdil'ada~ tcnham tle dar as 1'('f\l'cctinuI J))'O\ as Ilc' Itl'tid;lo.Portari:t tIe Ul de fl'vel'l'iro,
ordem 11. 7
. . . . . . . ..
1G5
0

c
Ca<,'a(lo)"('!oO - () f/I'((1I(1" 1I11I.fonll" dOH oflipi:\I's c pl':l<;aH
dI' pl'l't d'psta arllla t.. o ~"gllillt('; nflj,.iue·, hal,!,ptill:t
"Olll
g'llarni 'ito dI' (fil'O " II('llllIlCltn, 1101111:\11, (':II<,.a <II' 1111'."Ia,
ba1\<I:I, c CIII fOl'lllatllra
olp trllpa 0\1 B('l'l'i<;o II,' gll:lrlliçlio,
('al,a I'urta por dl'lIt 1'0 dos e'lllnB d:18 hoh. , ll~alldo o. olHdal'S II\llllt:ulo<; nas IIH'SIII'LiI "irc\lJlI t· 1l('iaR 1·:d\,II.O di' IIl1'Hcl:t" hotas 011'1Il0lltar ('11111 " }lOI':tH .I.. l'IlI'!'"i:t; ]l1'HÇ'IlSdI'
1)1'1'(, barl' ·till:l ('0111 gll:trlli)"o
Ilc ('11:1 OH d<' 1:1. I' 1"'lllliLeho, jlulllctn ('0111 gl'llll:\!l"Í!';L , ('alça do 111,,,,,1,1; (, no JJ~Ijl/('/IU
1I1/ij~lI'm(',
ornei:l(' , harl·!'tin:t
~"lIl gllal'llic;f(o HPm
]lP 11lIltcll II. t!IJ!Jnall ('0111 platinll , I'alça II" IUPf\C!a 011 de
hrim cru sempre por ,lelltl'o ,lo canos daR hotaH, l'ln furmatura d .. tI'OJl:t~. !lO ~I:r\'i\,o d" gllllJ·lI.i\,:io ou 1'11111\:11'1,11a ;
jll'aC;:lH
dI' ]lrd, 11.ll'rotlll:\ ~('1I1 ~n:t),)IlC;:\I)
11"111 111'1111:11'110,
jaqlldn,
cal.,.:t ,l,' III1'si'hl
ou dI' hl'illl ,'l'\l 81'1111'1'1' })(!I' dl'nb'O d08 cano. das bota~, 1'11\ f()l'IJlatul':\~, 110 8"1'\ i<;o di'
gll:\rui 'ào ou I'm lllarella. Quan,lo
aH ,·olldit-õ ..s Iltlllll pllPrir;(
o P. ig-ir"III, o I'HJlO!t· 1'1·.dl' t:tlllhl'llI . cr \lsudo ('OlJl o
0
Ifnullll' 1llliforllH'.
.\rtig-o
70. (' 71.° 110 11('1'1''''0 d" 10
ue setembro, or,lclll II.· ~.-) •........•...••..•.
tj 11'i lifJl),
G!J2
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Cadeiras
<los <"ursos <la <."seola <lo
exerciio _1.', LC'gislação o ndministrnção militar;
principios 110 direito intcrnaeionnl.
2.., Bnlistica olcmental' o Sl1l1Rnpplicuções ao tiro (las armus portnteis ; armas
portatcis ; noções 801>1'0 muterial do nrfilheriu, tio clIgonheria c (lo equipagens militares;
connuunicnçêcs militares. 3.·, Curso g'l'ral de tnctiea ; reconhecimentos
militares ; noções do historia o g<,ogl'uphia militar. 4.·, Fortificação de campanha
o improvisada;
forfiflcaçâo permanente
c provisoria
; ataque
e def('IIRa do praçn« e mais pontos
fortifiendos ; applieução da defensa dos estndos ; torpedos.
f).·, Forçn das polvoras ; halistica intcrnn <' externa, (' 8U:1S
applieaçõcs ao tiro <las bôcas de fogo; dfl'itos dOR pro] ,cteis. !i.•, Mnteria] e sorvlços (Ia artilhcriu ; nrtilhevins t'Straugciras. 7.', Polvorns, muniçõce I' urfiticioa, seu fabrico; fabrico das armns porta teis c muterinl de nrfillu-riu ;
appli('a<;U('H photogl'llphiC':ts
aos UHOS.da glH'I'l'!\, 8," [hicnnnl), Curso complouu-ntnr dI' tnctivu ; ('Htrnt('gi:t; serviços
do estado maio!'. !).• (hiennnl), Criti(,:t da glH'l'l'IL; gcogntphin e esta tiaticn militar. lO.', Prluciplos de ustronomia ;
good(>sia IIratic!t; topographia,
11.', .'Intl'rial's
c pI'OC("~OS
gerap!l (10 cOllstrneçiio;
!lrchit('ctnm;
]110111'0('8,
l~,', HydrD.ulil':t (' sllaS appIiC:l~'ÕI'8; )I1lY('A',tçilo illt\'rior;
tmhalhoK 1IIl1ritilllOR. 1:1.·, Rc~iHtl'lI<'Ía dos lIIatl'riacs;
('stnhilid:tdo tlaH constrm'f,'u('s,
g'rnpho-staticn.
11.', '!\h'e1ulJIica
::LppliCHlla :'tH mD.chinilH; lIHwhitu\8 th(,l'Il1icIlH, ('kctricllfl I:
hydl'llnlicas; m:whill:tH f('I'I'IlIlI('lIt:tS. 1fi.·, Estl'l\(las; pontl'8;
]l1'Í1H'ipios elo dil'l'ito ndministr:lti\'o
applit'a<lo !íl'lO"I'IIS 1'11bli('as e lllillnR, 16,·, ('IUlIillhoH de fcrro; hllllll'iR; tcll'grapIIOR. 17.· (biC'llnal), J)(ll'illlaHin; llldnlllll'gia;
l'l'('l'llração
ml'chani(':l
dOH mincrioH;
:ll'tl' (1(' lIIillllH.
PartI' d'cstn,
('nclcir:ls plÍdp Rt'l' ])I'ofpssad:t ('11\ 1'lUROS an_ ilinrCf! RI' for 1l('CeHRltl'io plll'a o !I('!l('Il\"o1villlcnto da illstrllcçiio; IlsHilll eOll\o pnllpl'lÍ ~t'1' 1!\001ific:uht !t diHtl'ihlli<;<to (Ias
diHciplillnfl 1)('1118difl'l'rl'lltl'!l C:\dl'iI'ItH, quando !lS ('O1l\'_nil'IICil\H do cllsillO o :t('oll~('lhal'elll,
I!ll'dialltl' COIISUIt:t <10
cOIlRl'lho d(' illstl'llct,':io da r~('ola.-~ Artigo 1.0 <10 derl'eto
(1(' :lO dI' outuhl'O, ord('1!l n." :W .. ,
,
"
960
Cu(\('rnÜI a JJliliinr
\'idl' "I"I·I·'"(IIII'II/II.~- 1/1.,1/'111'ÇIlf'S )la/'a II I'8cri]l/III'/(I;([//
tlll.~ tlWi'/'I'/I/I'S
1'1 rim., dr 1'I'!lix/o
JJll11/rrs i/llJI",~/I!S ((OH /'r.'II'I'I'is/aH.
Qu!tll(lo a ]l1'/\<;n (~ li<'C'lll'indlt ]ll'la pl'ÍlllPil'a \'C'7. pnm n 1'('Sl'l'va, 111'(''1II'h('·~(' na ('!ul(,l'lIda It lI11ta dI' n~S('lItalll('lIto ,
Illn~
lIilo 1'1' ('IIl'('na,
}11I1'1l JlO(kl' l'()}ltilll1l\!, a R('l'vil' Ht{, qllll
nhtl'1I1m ll:lixa; Hl'l'\'l'-lhc d(' ti 11110(10 lil'PIWi:lIllt'lIlo Jl:1nt
n l'I'~l'n'l1 I' d(' baixa, (l'"l1ldo 'Rtn RPja <1t'finili\'lt, d"\'I'II(I"
a folha dl'Rti1l!1lln {t I!t'HI'I'i]l<;ilo d" :tl'tigoH dI' Ulliflll'lll(, 'llll'
11'\'('11\
]1111':\n IIOVlt "itllll,:10 RI'!' ]lI'I'('IIl'I!id,t ('UIII 1\ di' ig'lll\l;iill do ('li ('Atlulo. ~ll :t Jll':u;a Ii\'('1' Imi. a }lllr:t 1'11111pl'Í1' }"'llIt qlH' illlp0l't('
})('I'dl\ de ('IlnHi(h'I'II~',ln militaI', l- :~
('fI(h'l'llda I'lIvil\(l!t !lo 1'1'.1w..tivII ltIagi. fl'ndo, d('vitllllll('lIt('
('II('('I'I':\lln, l' Hl'Olllllllllll1lllit (Ia ('opia dn SI'IItl'II<;lI; 1'01'("111, ('
foI' plll'a jUI;;:lllll'lIto
(·OI')·p(·I·i01t:l11111frkll eh ii, ]l0r l'I'illlC
allh'l'iol'('R:tll
('1\ IlliHtallH'ntu,
n (':U!t'I'IIl't't li('I~ 110 1I!'('hivo
(ln ('()lIlpllllhin Oll hatl'l'Ín plll'lI ~l' l'olltillllnr :I ~11ItI' l'I'iptll
l'!\<;:io <]u:tllllo !'1'gl'l'HH(, :til serviço;
dttrlllltl' () h'mpo (11Ie (\
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praça permanecer na effectivldad« do serviço, seju qual
for a sua situação, a caderneta está neoudiciouada uo mesmo archivo, e sémente lhe ó facultada em dias de pret duranto o tempo que Ih'correr dt's(le a revista d(~ roupa atú
á distribuição do vellcimento, devendo os connnandantcs
da" forças ausentes dos corpos fazer a distrlbuiçâo do pret
pelns minutas que d'estes receberem, (', quando alguma
praça esteja addida a outro corpo, fazem-fie aR conunuuicuções neeessariae para a caderneta ser devidamente eHcripturada, sendo-lhe em um ou outro cuso facultada, se
o solicitar, quando regresse ao corpo.
A caderneta é fornecida pelo conselho admilliRtrativo li praça
alistada. 110 exercito activo, e paga por ella, e a IlORfilie
SI' alistam directrunentc
na segunda reserva ~ão foruecidas pelo miuisterio da guerra, e no 1'.\80 dll te!' de suhHtituir-sc fnr-sc-ha mcução d'csta Cir('lIllIHtaJlI'ia na folha de
rosto, ~ as folhas Rerão sclludus com o sêllo do corpo ou
bntulhão de rf'Herv,t onde a nova caderueta tiver orig-em
o rubrieadns de chuueclla pelo respectivo cOllUnlUUb\nte.
Kão se pnsea nova caderneta a individuo com baixa definitiva, mas sim, e quando o requeirn, attcstado (lo IIUI)lt
seu respeito COII~tar (lo livro dI' mntricula e l'I'gi~to diseipliuur ; as das praças falleeida« rluruute n cflectividndo
<lo serviço ou 11'11110 p:lHsndo áH COlllp:UlhinHdI' rcformados,
con~ervalll-Re :m'hivllda>! ati, á }Jl'illll'ira iIlHPI'('ção, K('lldo
Ih'pois malHladllH illutilisar pl'lo inKpl'dor ou pelo>l n'Hpcetivos comnmullantl'H HCa inHpl'c(,'ílo SI' lIílo fizer uo ln'IIHO
de tres anll~)s ~olltadoH dI) fallpeillll'llto elus ditaH praças.
A pnl','lt do dfecbvo a qU1'1IleOllllwtir 8('1' lil'P!lciUIIa para II
r!'~erva dcve, dois diai\ !lntcH, cOJIIllluniear ao Hell ('ommandante de COIIIIHl.nhiaou batel'ill. o logar em IpW vao
domiciliar, para ~e sal)('1' () dl'stiuo a dllr-Hll-Ihe (l fazl'r-so
a l'sl'ripturação
na é!tK:L das !lota>! biographieas
do livro
de matricula, nu uc olJH('rVar;ões dura1lte () telllJlo <lI' Hn1'"iço da folha d(' regiHto, f' !UI. CI\U('l'lH'tu; as folhaH <ln 1'0giHtO da>! praça>! dn r!'Hcrva, CIIHlullItto lil'en('i:ul!IH, ficam
n:!!>HeCrl'tal'iaH dOHdistridos, para q\lt~ ORl'OlllIllltlHll\lltl'fj
IUlI('I'IUnas casaA eOIllIH'telltes a", IlIUdançl\H Ih' dOlllicilio
(' II'"outrllM a1tpraçiics 01'l'orrid:l8 dl'pois 11olil'l'lIcialllellto,
devcndo 08 commallllalltcs das ullidadl'lI cm qUl' 08 rl'ser\'iMta", forem cllco1'porlldo" procedl'r di' ml'",ma fúrmll,
quando estes forcm ('lulIlllulos ao t!('rvir;o, dnrllnte o tempo
que n'elle permalll'l'e1'ern, ficl\llllo a8 ('llIlcnll'tns depositadaR lIa8 eompallhillS. '0 livro dI' IIl11tril'ula lallça-se trunbem tudo o quc depois do licCIICialD('lItü da praça SO 1'9('n'Vl'1' na 110ta dI' aS81'IIblmcntos dn cadl'rnl'ta c lia parte
('Ol'l't'i<polldollte da folha dI' r('~itltf), hem ('()mo HPl'íloea<'ripÍln'lldas nas notas llio~raphi('as
de mntrieula (l nas
ob"'f'rva"õc~ da folha de registo as V('rllaH de licl'lIcia1111'IItOpara a l~rilllcira ?? ~Pgllll~l\ rl'scrva, . as ue passag'1'1IIa ('Stll ultllna dllH Jlt IWI'IICllldaH!l1\ primeira, n8 do
mudançll. dI' domicilio, I' tl)Ua8 11l! que (le\'!lIn Hl'r 1'l'gistadl\~ nos !\8Sentallll'ntoK dai'! praças de l'eR(·1'\'1I.e quI' 1)('1'tençum á sua hiogr!\(lhia militar, ('Olll l'xI'epção da lmixl\
dl'fillitivlI.; OH IIIUllerOIlda prac;as con tituirão sel'Íe iuuetlClIIlellte da do ('ft'cdivo, addicionando.se
ao numero a.
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letra A pnrn. as da primeira reserva e a letra B para as
da s('g-ulldao
O reservista
a quem for preciso instruir rnqncrhnentos
('0111
documentos
do ~('u ~('rd\o militar, 11:10(leve apreseutnr
a
caderneta l' sim n publica fórmu da Rita hiogrnlJhi:t militar <'xtrallida da !tI('HIIl:. cudorneta, ou nt testudo do livro
do matricula
(' rCA"i~to diReipJilli\ro-Artig-o~
·11." a ·1:1."do
decreto de :11 de tlt':l.t'llIhro do lH!)1, ordem 11.02 .. :lí, :k,
3~
Cadc-te:o;- Hão considerados primeiro» sargentos p,uldl'f!
tOdOR OR alumnos que coucluirom os cursos dt, infuntt-rin
ou cavalluria, (' o de 1\(IIllÍlliRtrac:ão militar; a~ praça qllt"
pela legiKl:u:iio anterior,
tinham a t']assificu,:ão dI' aspirantes a ofliciaos, douominum-sr:
tnmbcm cadetes, (' consorvnm todas as r('galias (' vnn tagell. <lU!', ~"A"lllldo a legislação
Yig"llk, r-ompr-ti.uu ao. aspiruutcs
n ofli,oi:Wli nas
mCKIlHtS condicõos,
Artigos
(iOo" c [d.o do decreto d(O :10
(h, outubro, or;l('lll 11. 2\)0 o o o o ... o . o o o o .. o . o o o .•..
!Ji5, !l7!)
Caf-é-Vid(' Au.riliu j)(fr(t rancho.
Caixa geral de d('pol!!litojiO;-Yitlc Jldia/l/w/lr./Ito».
Cu) çu IS - O lIIi"isfro
c os (~t1i(Oi(/cli f/('/I(,/"((( H usrun cal °a (Ir.
mesclu azul fcnd(' ('0111 g-ali"o d(' oiro, (h'1I01l1ina<lo do 1mpcrador, !lall (OoHtllrn, ('xt riOlo('tI, ('lU lo (IS r('!l('ra('
lIIn:t
outra dI' Illc~el:t azul (']moo ('OJll dnfi~ li~t:l'dI' p. ilHO (']1<":11']):vln. As dI' todOH OH ofliei:t"H ('(1I11hnt('11tl'" e II iiti (O"llIlnt·
tente~, e ('quipar:ttlo~,
sito d(' Ill('~(']:t 3z"I ('!:Iro, ('Onl li. t.IS
011 vi"o~, ('OIllO V:l!) (Iesignndo:
Cor}IO d" f.,fllr/"
l/I((i"I', li tas (Ie pllllllO fi:l.lll f"lT('(('; f/l.'/cl/h('riu. IIl"Iilhel'ill, c(f/'lúlllrin e picl((/orr-"
listar; do p:UlllO (Ollcllrn:lIlo; ( lati" lIIoill/'
dr jlmç((s e a.!lIIo,rllloUi'H, "ivo~ dl' pallllo (,1I('nrlllldo;
r<
dOl'('H, otliei:tcH ll\ollt:1I10K, Ii~t:tl-l d(' ]lanuo ]11'<'10, (0 IlJleado ,
ViVOH de lHUlIlO ]ir('to; i'(/;f/ifCI'ill,
ollil'Íae
1Il0Ilh\do,
li ta;; dI' ]lanno e:tl'lIH'zilll, (' a])('ad,,"', vivos d(' puno CIllOII"'_
zilll; (';r1/I'o,/i(lr" (' '0, fl'l'imll'iIl8,
li~hl di' p!tIlIlO c:u·IJH':l.hn;
JlI/llrlllaCcufi(O"H
I' /." (OOl/l/Hlllhitt da IIdlllinilifrrrr;liu
lili/i/ar,
ViVOH d(' pl\lIUO ('arllll'Úlll;
"/1//11 (,.'/(1""
dI! <H//Ilil/is/I"( ('(/I)
1IIlüll11°, liRtaH tio pallllO prdo, (' 1'/I'/JI"f!lflt!"H d" '(c,. 1((_
TÍtulo militar, vivos dr. punuo H7.Il] ("]nro; ti'('1lI dna :11 pi
hl'ir:L~ I\h('rtns lll\~ ('osturaH ('xtl'rior('
,I~ O"'.fI.)(J da <,o tu!".
de liga<;:lo do ('Ol'" (00111 UIlI hot ao (' ('a a ('ad 11111, I' ou
tra juuto 1ícl'lplla ("o~tllr:l, lla frCllh\ I' ao lIll'io da tillll:L direita, COIll I'. plu~it() daR ,lno (°:l~'lIdorp ,infulltl'ri
(' ('prp
tariado; (odas tt'('1II pn'Hilltas dI' ('Ollro pn to Ilpr.rt lI"I,)
intl'riorllH'lIt·
por doi. hotõl'~. ():\ oflipilll' dI' ('Ill;ndo!"<' c
d(' illt:wkri:t
t'~l'lll, al('11I d'(',t:l eH]~'a olltm do fl'itin dn
dl'tel"lllinadas para ali praças (](' prd, I' todo, IIIIHl outra
de hrim ('ru.
As praça
do prd dI' todo O ('orpoR ('('III l'a11,':\ ac III dn
azuol l'!nw, Illlstallh'
f'olgud:l 1'111tod a pernil, ('0111 dnll
nlglh"lrnA,
l\ O.. ,o:~)ahai. o do (OOZ, 11:1 dllll
C(J~llIrll • ('ulll
U1II hotão (' ('I\ka ('III (',H]a UlUiI, I' I'gllr
1111('inlm'll por
lIwin (II' IIIll poh,ltl't(, cI(' feno'
II <,o tllma iUIi'riorl
lO
iut rrolllpi<IIlS II ()"',1()() do hOI':lo iuf('rior,
( uoiu tn I' n.
peru
por III!'io d" 11111 hOtllO I' ,II' 11111.1(')\ • 'J'(. III \ h
ou HIll'" IÍllta dnl! pi.rcs 1'g-lIillll'
: F"!I IIlrria,
,h
de
p:umo CI1("lu IllUlo; It,.al/II/·ht (' ClltO"UII/'ia,
li III cip }1I11l1I0
0

ç,,-

0

o

o

IlmICE
encnrnndo . caçiulorce c 2.' companhi« da adminietraçã» miliiar, vivos de panHo preto; iufanteria c t» ctnnponhi« do.
adminietração mitlrar, vivos do panno enrmez im. Alem
d'csta calça têcm umn outra de brlm cru, também folgada
cm toda fi pernil e apertada IUL cintura p01' meio de um
colchete
(1<' ferro, a qual deve distur O"'.U:lO do terreno, CHtanrlo r.. praça na posiçâo de flellti(lo.
Os ofíicines e praças de pret das tropnH apeadas usam a
calça de mescla ou a de ln-im cru, ein t()(!o~ 08 actos de formaturn

rlo tropas,

dentro

dOH

serviço

de guarlli<:ã()

ou em marcha,

por

canos das lxitas ; o" o1lici:lPS 8ullPriol'es e ajudantes
dos corpos a pé. quando
ern RPrvi,o com tropas,
usam bota de montar (' ('alçào de mescla a inrln que as praças levem cal,!t (1(' brim ; cm actos estruuhos ao scrvíço,
podem todos o" oflicincs fnzur uso da calçn ou calção de
mescla, (' da de brim na rstar;ão compvtouto.
O comprimento
das calças (lo H otlir-iacs e pruçns apeadas rugllb-~t'
por 1I\0(lo que a orla inferior diste 0"',0:10 00 solo,
quando tOlIJ[U!a a posi,ão
dI' sontido ; a~ dos o!li('ia('s (' pra.
ças inontadas s:l() IIll\i ' ('olllp1'ida~, aSi\cllttllldo a orla sohre
a pw), da ('~pora. A' <l' 1111',,(,1:\ lla~ prH,as apeadas e a
curta lIo~ ofti.c·i,w. talllhcm apl',H!O~, I\pprt,on-F(' na perna,
por lIl('io dI' 1I1ll:! ('a~, e UIIl hotão, a O"'.l;,() (lo t('l'l't'llo.
As pl'<l!:a~ do corpo dI' alulllllos da r ('ola (10 rx('reito usam
110 goramle e !lP(!lH'1l11 llllitiJl'lIJP ('al,1\ (le lI\cH·la azul claro
('Olll IJIlJa li~ta dI' PUIIIlO talllh('1IJ a~lIl ('lal'O, l' !lO lI11iforrnp
dI' ]loli('ia de 1I1'illl, COIll 1IOtÕ('H (lu ('m'l'(~tp lias ('xtr('lllidlld('1<infpriOl'CH para ~e 111('1<a(laptar pJ'('~ilhH .-.\1'tigo~
(;'",
2~.o (' (i:l.o do (]I'('rdo <lr 10 tI(, t;C'tellJ!.m ()J'(II'IIlII.o 2;, .. 1\:31
6:17, (i,I:\ (ii,;'), (ii)(i, 'i(i!), mi4, (i(i(i, (ifiS.) fifi!), (iiI, (i7:I, fiifl;
677, (i7!), (i!:l1, !iK~, 6K.!, (is!), (jss, mo, (;!)l, (;!)2, Ii!)!, (m;),
6\.16, H!J7 ....••......•...................•........
" (jUs
Cal<;>ôes - i:-iito
Dlt'''<,]a azul <'1:\1'0pnra 10(los os ofli<'Íac's
comhlltcll!es
e não cOlllhatcutc~,
c cquil'nrndo~,
c praças
1ll011tada~ elas <lift'l'r('lltc~ I rllJa~, ('om )i~tas ou, iVOH, ('0100
yae de iglludo:
(~{I;('i((,·..i !/('I,er((p~, li~ta d(' ]H\lIIlO ('m'al'Ilallo; COI'/)O !lo ,,;1<111,, , (1/1111'. li~tn.1\ dI' jHllll)O nZIlI fl'l'J'pt(';
('il,l/I',du'l'ill,
(Ii'fil/" I'io, I:II"all",'ill
I' j,i('wl"I'Cs, lishls de
)lallllo 1'11(':11'11:\110;('II~'(ld"/"8, ollici:l 'S IIlo11t:\(1o~, listlls dI'
paUl11l PI'('(.o: i/(ti""
"Ítl, ofli('ial's 1111
lItlldo lista d(' pllU'"
lIU c:ll'IlJl'zilll; ,~'rlll'!li"t'l<
e rr./, 1';110";1111. li ta dr p:UIIIO ('ar1IIP1.illl: r"ljI"I'!I"r/08
cio IId"Ii"ixtl'lIl'«(/
",ililo/',
lilit:ls II,
p:tllllO I'I'Pto; 11jl(·rtUIII l1a ('inltu':t 1'''1' IlIl'io (Ie \l1Il ('oll'lH't(,

ue

ue

fprro,

(11m ,I"ih('ira
I"'rt (' 11110('O turas <IX,Ia ('0 tllnl (la 1i~a<;:tu (lo ('o~, ('Olll 11111
hotilo (' ('a a ("ui UIlJa, c olltru jltHto ú'tl1eIla costllrlL IJ:~
fl'l'lIte r ao lIH'io ,ln follllL .!ircita.
As pnu;aR til' prPÍ tí'UIJ eH I"uo, ('0111lista 011 "h'us, ('01110"ai'
dp~iglla(lo;
g":/I1t1'I'n'a, vivo. dc )l.UlIIO 1'11I':! I'IIlUlo ; I(/'IilIlIli,( (, CIII·II!!I.'l'ill, li !'I.d.e IH\lI~lO 1'1J('lIl'lIlu10; 1." l'IIlil}"!_

tl'riorc

"I,i'l
2.'

(' tft'lIl

, a 0"',0;.0

tia

IIdll'I/II~lnll'(/()

('IIIII[UlloI"'(t

ln·do.

IIIdi/lIl',

\ IVO olp palJlIO
lIIili/I(/"
vivo

dI! al!millilltl'ltçl/()

O l'al~','io (lo. ofli,'iap

(':ll'l1ll'zilll;
di' l'"I1I1U

e prll!," s montada
d .. \·p. I)('rtllr
I' 11l~
}Wrllll }>or IJIPio dI' Ullla l'1I I (' 1t111h tão, O'''.:WO Ilhai.·o do
joelho. Em acto' c h'anhos ao ('1'\ iço poli. 'lU (JS olliciaes
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fazer uso da calça on calção de mescla, ou da do brim cru
na estn~ão competente. - Artigos 6." e G:l.o elo decreto (Ie
lO do setembro, ordem n.O 25. .. 6:11, (I.J-f>, (;;)(), GIiO,(i7(;,
67!l, (lR1, 682, Ilt-H, 686, li8R, 1)90, (;!11, (i!J.!, (i!15, (i!Hi, (;!17, G!ltl
Can.hõ<,s-'l'oúos
os ofheines o umis praças combatentes
têem 08 canhões com a ftirma nngulur, 8('11(10 o vertive voltado para o hombro, com excopção dOR ollicines gpnentrs
e ministro, que são dI' eórte (' borrl.ulura diversos. Os oflicines e cquipararlo«, c mais Jlrnçns uâo combatentes, aindu
quI' façam parto (IOHr('gilll<1ntos,
t(i(,1ll ellllhõrs r('uOIulo8.Artig-os 12.° e la." do decreto d(O 10 de setr-mbroç orrlem
n. o ~l'-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6:1:3, G:H
Cnn.hõel"ô de bota-.\s
prnçnsmontadas
dI' cng('nheriu, de nrfilheriu c da 2.' eompnnhin ela administrução
militar,
(' as (Ie cnvallurin 11811111(OIl11h;)(Osd(' bota, feitos dI'
. bozorro, tintos de preto. - Decreto de 10 elp :;t't(Omhro,
ordem n.O 2ií
(jHl, (i, I, moi!i, H!)7
CU)Ul('et<'1"ô - ~ão d(O ('011ro prdo cnvcrnizudo para OH
otliciucs gCII('rae~, ofli('iaI'H do corpo (lo ..statlo maior, ofliciacs do PHtado maior (1<1 prlu;aH (' Illllloxnrifl",
Otli(OiIH'S ('
pra~'as (Io~ rl'~illl(Olltos de Cll~l'lIlu'l'ilt, artiJlII'l'Ía I' (OlnalInria, l' piCIl<!orPH; OH dOH g'('IlPrIU'S tl~1'1IIa l'hapa l'rnfp:ul:\
com o l'lIlhlellllt doirado, aH~illl ('OIllO todall IIR d(OllllliH~lIl1rlliçõPH (1<' ml'tal, p o la<;o dI' HPda ('0111IIH (·<ir(OH1lIlPioUIIPS;
os (los otlicilws do (~orpo do e:<hulo IIlaior, I'l't:lllo lIlaior
dlls praçllS (1(0g'IWlTa c 1I11110Xllrif1'H,dos )'(ogillHolltOH (1\' ('11g('IIIJl'rin, artilhrrill
(' (':wúlIllrin, I' l'icll(loJ'(o~, têl'llI toda~
as gllnrni~"'('i\ (II' mdal doirado c o~ ('lIlhlplIllI~ OH 1111111('1")11
dl' IIIl'tal pr:ltplulo, I' o Inço dI' sl'(la; OH daH pral,'lIH ti°l'lIl
as ~lIal'll il,'ÕP8 (II' mdal :llIIlIrcllo (0 OH ClllhlplI\aH 011 IHllIlp1'011 de metal
hmll(,o, c o 111(,'0de 1I1<,lal pilltiulo (Il' azul
c hram'o; OR dOH 1Il1l('l'iros, tllllto dos o!lil'ilu's ('01110(III pnt·
~aH, tl~PIII n l,illwirn ([P IlIl\rrol)lIilll (°Il('lIl'1ladu l'OIlI tllmpo de
('Ollrn pnv(Ornizll<!o (II' prdo. 011 (Onplu·(·f(°ll ('ollfnrllH' C lao
(1I'scriptoi! lI~alll-. I' 110 )I('IJII(°IlO IIl1ifnrnlp, I' 110 g-rl\lu!p ulliforlllfo Ildllptll-Hp-lIU'ij o Jll'lllllll'ho ('0111 :IS ('Ôrp. Kp"nillll's:
Jlhllnns hrancIIH COIII o topl' aZ1I1 pllrll OHgl'luOra(OS; (II' 1)('11IlIlH IH'lllIellH )Iam Oi\ ofli(OilU'Hdo ('01')10 (lo l'~t:l<lo maior;
de
ppnlla~ !ln'tIlH ('0111 o tope d(O pl'II1111H1'II('IIl'IIIIdl\ pllrn o
o!li(·illp!! do ('lltlldo uUliur dI' pUg'(Ouhl'ria; dI' 81'dll8 I'r..tn!l
d(O Imfalo com tO]l(O 1'11('lIl'I1IlIlo para o~ otlil'Íal's (lo rc ,ilIIeuto (!t. ('IIg'puh('ria;
dI' ('rillll III'PÍiI ('0111to»!' ('II('arntulo
pllm
IIR prlu:IIA (}o r('gilluonto
dI' l'lIgplIIlI'l'ia;
(Il' PPIIlIIL
('IJ('urtlndllf! para OH ollit'illl'. do estudo lIIaior (hO IIl'liI1l,0rill, pstlulo mnior das Ill'Il~'II~ til' "111"'1':1 I' 1111110.ill'it\· ; de
('rillil 1'lJ(°llrlllul:t pam os oflieial'H I' In'n~'1I do rpgilllt'lIto
(!I' artilluoriu (' ('om)lllllhillH dI' gtlal'llÍ,ào;
(II' ('rillll h11UU'lt
pnl'lt OH Iltli('iat'H (0 pl'Il<;1I11(lo. r('gillllllto
d(l IlIIu'l'irn • l!
e~I('nrulullL ]lRra OH I'IIU:illf!; (II' ('rilllt pn til pum t) otliCIII1'8 l' prlu,ns (Io~ rp~IIIHollt,,~ (I" ('II<;lIdor,o II ('1\\ alio •
pi('aolor(oH, (. hratH'a
OR ('Inrill . EIII tnarl'llI\
'0. 1'1' icios (0 Rl'l'vi<;o dI' (·lItnpallllll. 'flllllldo for dptl'rtllill Iclo ('0hr('1II R(O(°0111111111\CIlJlII d,o lillho 1t1'11I1('OtOI lado illll,,'rmeu\ 1'1, telldn 1111 fl'plltt' o 1I11tnpro 011 I'tnhlPllI1I f(,ill' COIl1
tintll dll lIIar('llr\ irmlt(or·!l\'pl. II 'rilhii('
ao II ado
('UI
serviço, 81l1n}Jr(~ POt· t1l'haixo (ltt harba,

,,~I'II
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Os officiaes dos estudos maiores de engcuheriu, urtllhcrin e
cavu.llaria substituem, o primeiro, O emhlcmn pelo eastello
encimado
pelo mouogrumma com as letras
E ~[ de metal
prateado,
c os demais os numcros tios regimentos pelo
mesmo monogramma. - Artigos
1\).0 e G4.0 tio dcerr-to de
10 do seteuibro, ordem !l.O 2:)
ü:3f>, G16, !ir):),
ü;-)\l, 6'i3, (j1)1, ()(j\), (j70, G7:!, 68~, sss, (>81, (iHií, GH7, mm, 693
CapplHic".;<le r~~~erYn.-YÍtlc
Jurumeuto
t!08 o.tJiciuee de l"e~el"t"n-LI81tt !JfI"U{ de ((lIti!lllidurl"~-Jl(/tl"irllln
tlo« o.tJiciacs de re8r/"l'a -l'nt"III,'H
PI','8IJl/t,'rtlH d,· rescrr«,
Capellães
Juilitures
Yitl(' NOIII~(I~")"8 definitiru»,
U sam das vestes talares (' da capa corno OH dt-mnis clerigos,
chapéu de copa baixa e redonda,
cnm cordão e horlus, o
abas caídas, de 0.0\)0 de largura.
('011('0I'l"ell(10 com OH militares, c principalmente
r-m formutnrus,
subatitucm nquollc
traje por sobrccnsaea
de goht voltudu,
.om duns ordens
de botões pretos (Ht'is de cada lado}, veste direita e (·al<;:I.
larga, tudo de pHllllO preto;
110 p('seo<;o, cllhl'l,'ão
e volta
brancu ; banda til' ~('da preta com borlas verdes, eollocada
})or debaixo da sohrceasucn c a~s(,!ltc sobre lt veste, correspoudendo á ciuturn ; o l'hapt'·u jú indicudo e luvas pretas.
O comprimento
d:t ~ohn'('asa('a
(lt'V(' S('\" \"t'gllhl.tlo de modo
quc us aha~ dp~....
a1l\ om,100 ah.ti.·o (lo jot.Jho, (' Ila l'XIl'('IIIitI:u!t' anterior
(lIt gola t(,1I\ o ('mhlcllllL (!:t e1a~sl', t!p Ü"',0:30
'\l' altura. qut' é ,t cruz tia 01"(11'111 til' l'hl'i~to, hOI"lI:ula lt
oiro, ,lo b,\o l'~'llll'rolo SI' ti"l'!" aR honras
(lt' alfl'l't'R, (lo
direito, se a~ dr !l'n~lIt(·, e tios tIoi" I,\(lo~, Il(! a~ (II' ('apiti'io i
quantIo
capcll.~o tIver a:; 1I0nl":\ ,\e ma.ior, U~lt
nu' mo
emblema
do~ dOIS la(lo~, cOlltorll:lI\o Jlor 1111111 palma.
QUlllldo tenham que marl'hal'
com tropa
apl':ul:1l! 011 t!1'1'am
montar a C:lYallo IIsam botol. alta igual iL dI' '1"C H(' ~"I"\'(,11l
os outros clerigos;
o' que HerVCIII !laR tropas npt',ulaH II"U1I\
o capotp dI' panllo prt'to, 8('11\ Vil'OH, (lo ft·itio igual ao d'L
illfantpria,
com hOtÕCH pretos
c ~('lll t1istinl'tivo,
c os tios
corpos montados
igual no:; (los oflicial'H (lo mt'~mos ('01'1'1lH, tamhelll prcto. - J)l'crt'to tI(· lO (II' I'dcmhro,
01"(1'lll

°

°

II." :!~).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
CUJ)ot(·", - ~iio to,los d(' IlH·HI·la azul (' ('uro, t01'1l:\tla imo

°

}H'l'Il1('avl'l, ,forra,lo
,I,' pn'to. l'OIll
hot,\p
1"" p"..tiyos
Ú
UIlS armas 011 cr\"it;o.
'a ri,J"I)m I' (!i1l1l·1l. õ(' :!(Iiallt ..
tll'~iglla,la~,
tanto par,t os ollkil\l'.
,'omo para as )l1·!Lt;a~
til' prd.
O tio ministro
(' o (lo olli"illI'S g\'n"rll"~,
('01')10
,lo (,8ta,lo
lH:lior. PlIgcnh,·rin.
IlInnt;lIlo
,I .. ,·a"'IO\01"O'1I,. inf!llltl·rill ...
cirurgiões
são tlo p:ulrao d~ i).(II·lIlo n:! fi.~. II, ,'1)111 :L orJa
illft'rior
a ()"'.~(H. ,lo ol0i t"PIIl ('ah"';l1o 1H0yt'1 "ortndo
st'g'llllllo tlllas ~ltr\ a (·l)lll·'·lItri('a~.
ulIla int"ri"l"
('ontor11:l1H10O pes('ot,'o c olltra (':I<'rior ,ll'tpJ'lllillllllllo
a Rlla or!:
illfl'rior,
('ahl'\,',lo qUt· 8(' ajusta por Irc' 1>ot;:'.. I'C(IIlI'III)~,
Hill )lr"glldll ao 1I1('io th ('o~tllra '1UI' un(\ n gola 'U) ellpotl'
C os ontro
ll:l slIa. C.\tl"l'llIi(llltll'S. (' I) l'olllprilllPnto
(1'1' tt'
,'. (ldt'J'lninatll)
por IIlnolo lIl'" a orla livrp alc:lII('(' a lI!tillta
plralall"t'
(lo (I,·d,)~ (1118 lIIão~, t'~t;l.Il1lo I', t:IR 'll)('rtn~ " oH
1>1':1<;" I'st(·ndi,lo.
Jlntur:1IIJH'Jltl' ao longo ,lo I·orpo. 1)1'\ n
81'1' Il:l.stallt"
lllllplo para '1'11' f:ll·illlH'Jlt"
t' \ i til I' l\ I'0S;:L
fazt'r II. U (I' ·11(' a l'a\"lI11n, dt'\'('lIllo
p:\r,\ ' c tilJl tCl' ao
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meio das costas e junto :10 pregado
(la gola uma Pl'I'g':L
dc 0"',100 c uma uhcrturu
lourritrulinnl
no prolongamento
d'clln, medindo 01ll,480, a partir da orla inferior, nbcrturu
que (, acompnnhnda
por uma pestnnn
interior
com quatro
PC!JII('llOS botões i nns costnras !I(' lign.ç:10 das costas C01l1
as folhas <la frente, I' 11:1, altura da ciutnru,
h'IU lima outra
abertura,
de O"',();"iO, qll(' d:'L pnsHng\'lll :í~ presilhas
das
costas (quI' HitO feitas (\ forr.ulus (la 1I1('811l:t meselu (lo ('H-

pote), a~ quaes devem

ter O'", LO de lal'gut'lt

por 0"'.2t;0 d('

a da cH([1H'rcla ('0111 duns casas !'
~t da diroitu COIll OB l'('HJwdiyo;l
botões. pn-silhus qll!',
quamlo
HC nfío queirn
fazt-r uso rl'ellns, ]l(H!t'11I HeI' metrielas para deutro
do (':1pote (' J1rt'~as ali n dois ]H'(!lIt'llOH
botões pI'dos
pl'('g:t!los
110 forro, para o (!lIt· :L presilha
direita
tem tuna C:LH:L nu extrcmidnrlo ; nos ('llllto~ da~ duas
folhas dn t'1'('llt(' ('1Il (llllIH cnsns ohliquus quI' pvrmittnm
comprimento

npparellt(',

lcvautar
!LH uu-smns
folhas aU' 'In(' :LH c:l~as <I' Hll'}l('lll!;11lI
HOIl botões (11tHpl'('~ilh:L~ IHIStl'l'iO]'('H lIIL n lturn da cinturu
;
gol:t da. IJ]('Klllit IlI('Rel:l. de \'nltal', ('OIIJ O"',I:W (Il' largura,
(' ({(> ('alltos ligpil':uJ1!'lIt(· IIlTl'dlllH!:llloR, tplldo Illil: 111'1'bilha el(' 0"',100 de' ('OlllPl'ilil!'lItO
I' O"'.O:IU d(' 1:ll'gl1l'a. ('0111
doj~ II('fjIlCI](IH hotÕ('R, fJlll' S(,I'\,('llI para :L IIpertar (pIa lido
IC\':lllt:\.!la i os (':Ullti"('H H:IO tnlllllPlII d:1 1ll!'~llIa IlI('He!:I, (':Ida

boUí('~ !IP!JllPlIOS (' OH g-:tli'lI'H dn ]l:lft'llt!' 11:1
folha lLlltpríol', (' o dOR g('IIl'r:\('S (~Olll as PKtl'l'lln
illdi('atiVILH da patPlü(' e o (lo JlJillistro 11111hordado a oiro: t(,lil
8('i~ :llgih('ir:IH,
lima (',(pl'ior
110 lado (,~(pH'rd() do ]lpito
lia
altlll'lL de) s(,~llJl(I() hoti\o. P f('('llIllln Jlor IIJlla ]I('8tllll:\
(lt' 0"'.0:10 t1n altura, ('Olll (':lHa e IHltil,o, (11IaH 11:\ altllnL da
~('gllnda linha tlOH hotõ('~ ('0111 :L all('l'lul'IL di' O"'.li'iO (' fl'('h:ulas por dll:lH pl'l't:UllIs do IIll'RIIIO (·oIlIJlrillll'lIto ('0111 :1
altl1r:t de O"',OSO, e as trl'S rt'ntalltl'R
('oll(l\'ad:1
illtl'rjorm('IlÍl"
H('lIt!O Ulll1L no Indo diJ'('ito
(lo p(·ito (. Il~ oll!ra
lJ:l
ligul,':lo tI:1H costas
('olJ) aR folhai'\ dll 1'1'('lIt(' (' :t ()....{)~lO
abaixo dai'! ah('l'tll1'1tH da>! ]lr('~ilhll, dali l'O"ta~. h'l1do a
entrada
('oul'rla
]lor ullla )Il'Htllll:t e01l1 ()",,~O{) dI' altura,
('obrint!o ('st:t 1l1('i'III:1 )H'Htallll o J'aH~alll('lIto f('ito 1111 '0,1urnfl do eapotl' ]111m IH'l'l1littil' II )I11HSlIg1'1I1 da lII,io por
d!'haixo
tI'('stei tl'llI dllaó n],oto:H!JII'lI", (,Ildll IIl1l1t di' 8f'iB
ho!ci('R, ig-ll:illl](·ult· 1"'J1:l~':\dll 110 S('lIt idn (h IlltllJ'lI. {laml!t·laH, (' di tal1l'i:td:l~ U"'.l:Wi o <.Iv IllÍlli~I/'() (' () do I~O/l'iH{,iJ
,I/"III'/,I(C8
t('11I n gol:t ('0111 (I rl'''(,I'~o
tI(' ]l:llIIIO ('Il(':]1'I1udo ('
o h01'(.[lI 1i1lt('rioJ' dn ('npot(' I' do l'ahl'<;iio, li "ola, o (.:tnhõl'~,
!til I)l'~t:IllIlH
(' as )Ir\'~ilh;]
11\ i\ .ldo
d· pallll!) ('11c:tl'lI:Hlo; o dOIl ofli(·i:\(,~ lllollt:ulo
(!t. l'lIçl/llol'ls 1<'111 ('
hllto('1l pl'!'tos, til' 1I11ha, l' OR ('all!Jô('
:\yi\ lido
dI' PUllllI»
)ll'<'to, (' os ti· i,(/cw!{ ria Ol! (':llIhõe Il\'i\':\do
,It' )H\11110
UIlI ('0111 tJ'PS

(·urll](·xilll.

O (lo~ otlil'ill('

(k {//'/ill/lria.
{'I{/'(/I/II/'ill, nlrl'i/l(II;"".l,icacl,,/'I'" l' (1I11)I'f'!I(((I().~ da I/I//IIilli811'1Iç""
lIIilitlll'
:lO (lo )1.1111'o
UCSig'l111do nlL tig, fO, ('11111It orla íllfl'l'inJ' igll hlll'ut(· :t
()''',:!()O do 8010; t('IU o, di tilll'ti\!1
(Ia PIlÍl'U!", ('111 .nlno
de' oiro, ('olloellt!o, lia )11'(' illm da golll' o rtlflrda-lIlllllg
tl'1I1 quatro
hotf,(> , ti IlO ('OI'Jlo t' lH'la part • !' t rior um
algihl'ira
(h~ O"',:!IlO d(' largllra I' dI' 1l''',;IOO di' ('OIlIJll"iUIl IIto,
lia altura (lo segundo hntllo (lo 'ulll'lla-lIIl1l1 'II •
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dos officiaes apeados de ('lIçlldore8 c infauteria,
do estado
maior das p"'l~'WJ (' allllllxar((C8, 1," ('(JIIIJlIIlI/,irt da tul.minist ração militar e sccretarimt., mititar são do padrão designado na fig. :l\), com a orla iufcrior a 0'",3()() <losolo ; tr-m
duns ahotoaduras parallolns, cada uma de seis botões, CHpaçados
igualmeute no ~enti(10 <la altura, e distaneiadns
entre Ri 0"',120; as duas folhas da frente \' a das costas
são cortadas, cada uma de uma st'. peça, tendo nas OOHt:IH,
a partir da orla iufc-rinr e ao lIIeio dn rodu, uma abertura
Iougitudinal de 0'",300, acompanhada da rvapcctivu pestana da largura de O",O±O; deve ser Hufliei(,lltemellte ciutado para evitar pregas nn cinturn. e tt-r os ult imoa hotõcs da frente o os das costas (que são dil'\tallcia<los entre
si 0'",(00) pregados na mesma linha; a gola tem Om,120
de altura, sem carcellas, é apertada }lor um forte colch te
de ferro, e, para se poder Hegm'ar quando l<'yant:ula, tem
uma pn-silha de O'".1(~) (li' eomprimcnto e 0'",030 <1e largura, que a aperta por meio de dois P('qUCIIOH botõeH; as
platinas silo (ln mesma mescla, ~(,11I vi vos; as mangas (1,,vem RCr largas para poder vestir-se COIll fucilidndo, c de
comprimento tal que, estando o braço naturnhuento e~t lldido () hordo inferior toqU(' a :1J:ticulaçil.o da lllão 'om o
:tlltehra,\o; os cal1hõl'~ são tamllcltI <h\ mp,nu\ lI1e~('Il\ uyi"adoH, d(' prd o OR de ea<;:l<lorl'H, de ('UrnU'Zilll os (lc ÍllfnntC'rin, ,ln ('lIcarn:1,10 fi, <loHofli<'ia"fl <lo <"tado maior <II'
pl'ul,'as ? :lIIllOX~lrifl'~,.<1<,azul claro (J" da 1." eompanhia
<ln: .adnulllstraçao 1I~lhtal' c t'lIlJlrcg:t<los do s('<'retari:ulo
IIl1htar, com os galo?s da patl~nt(' lia folha anterior; 110
lado esqul'rdo do peito, na altura 110 cgulldo botão " cxtpl'lHll11('ut(', tem ullIa peqnena algiheirll com pestana.
O das pmço8 clr. 1Jrct da::; tropas ap<'adaH é ig'lutl n este ultimo, COlll II dift'ercnça de quc o forro é dI' ~erafilla prcta
até á altura da linha dos botü('s c do llleHIlIO eHtofo na
frente c nas ahas eom 1\ largurn de 0",100; m1.l'xtrt'lItidade da gola. que' é O"',()l;O
altura. tem o~ embll'ma ou
llUlIlcros, ('lido ellcarua<1os 08 de ell~rlllH'ria (' artillwria,
prdOH os dI' eat;:.ulol·P~, rarlll('zim os ti' infllut<,ria; lHl~
(~osturas de ligal,'ito <las CII ta ('0111us fnlhaH (ln. fronh~
t('m dnis ganchos dI' IIH'tal mll.lI·pllo para fllIl'ltl'r o cintllrào, 011 ellnhü<,s nilo são nvÍ\'n,los e t('m <1l1a8nlgiheirns
IlU frente,
a O"',IO() <lo 1Iltimol< botõrs, d(' O",HO Ilr largura.
O das prot;aa monlarlas {, do paI Irão de ignalIo nu fig. 40,
Com a orla inferior n Ü'·.200 do 010; lL gola I" Ile voltnr,
com o canto!! ligeinunente
arredondado~, tendo nas c _
tI' midades 08 emblpmas nu nnmero8 em pmmo enearnado
08 de cllgellhl'ria e artilheria;
pela parte exterior 'na
altura do gu:mla-lIlangas
(que t(Om~uatro botões) lia Hill
holso d' O·',2(~ <1(' .largura r 0-,1:(
de~comprimento; o~
cllnllões não 8:10 tl"I'\"lIdoB. 1'0111e cl'pçun doa <Ias pmçus
da 2." compunhia da adlJlinistração militllr, que o são dI'
Ilzul claro.
Os hotücs dos co.pot('8 sito amarclIos para todos os ofti<'iaell
t' praças de pret, COIII ex,' pçito <IoRdt' eaçadores, que silo
preto ; a di taneia da orla inferior ao 8010 é tom da p •
talldo 111\ posição de entido' as divisas distincti\'as
da
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INDICE

grlulllllção
das praças dr pret sIlo das côrcs desigundas
}l:\r:t as diffcrcntcs
armas (' serviços, r eollocndas IU1Rpresilhn» das golaR dos capotes das praças montadas, e uns
mnngns dos (las a]lI'adas, (h'V('11110 as !l'l'St:1R ultimas ser
pOKtaK de modo ri 11(' o verta-c da divisa superior fique :1.
dis tuucin de O"',OHUnhuixo do PI'('g-llClo da manga.
Os oíliciues, ftÍm (IOH netos do serviço, podem fnzcr UKI) (lo
capote, (' as praças de prct, quando oouvnlcsccutcs, d(' liconçn da junta, OH quund« superiormontc lhes for nuvtorisado : OH oH1('ial'R montados (III\' têt-m O I'apotl' do pndrílo
d(':-;igna(lo na fig. 41, podem, cm ~(,I'\it,'o, fuzer ll~O HÓ do
capote, ou d'este com ('abl't,'ão, {'ol1foJ'll11' for ordouudo, mas
fóra do serviço podem IIRar só o ('nhl'ção; (' as praçl1H dr'
pret npcndus, qnunrlo <1(' 1':lpOt<' vcstid«, eollocum tOllo" UI'
artig-oH de correnmc (' I'l{lli11l11l11'HtOpOI' «imu do mesmo
cnpot«.
Os olHl'ial'>! oquipnrndos,
p OH nspirunte« n ofli('ilH'R, podem
('lll]lr"gar lia numufiu-turu dOB H'IIH cupotes qunlquor tl'«ido impcrmenvr-l,
cOllltllllto 'IIH' ('Htt' :lrtigoo ('OIl"l'ryl' n
f(íl'llllt, rlillH'II~Õ('K (' ('rir dos p:lllrll('S r(·gn];lIIH·lItllrc~.
No ~('rvi'i0 d" ('amJlllnlta, mnl'ehll~ e ('XCl'('il'ioH, coufm'IIH' o
rsta(lo atmo>!phl'ri,'o
o ]l('rmittir (' Hup('rioI'IlH'lItl' foI' dI'tl'l'lnillllllo, podl'm IlK prlll,':lH dI' prd YI'~til' "('HJlot
~oln"
a j 1l([lll'!a, !lolmltn l' j alp('o de polil'ia, ou Ho!Jn' :t ('ami a;
(' OH ofli('ifte~, H('III (');('('))(;11.0, dl'YI'1ll vCHtil·o lIaR fOl'lllllturas '111:\11110 ns pl'lll,':l~ o ul'm·elll.
O rio l'orpo ri,' ahlllllloH d:l I'RI'ola do I'xI'r('ito l' igual ao do~
"fIi('ial's dI' env:tllarÍ!t Oll ap('ados (h' illflllltl'ria,
coufol'll\c
a al'lll:\ a qt\(' OH nllllUllOH SI' d('~till:n'Clll, Rl'1ll vi\'O!I 11(1';
('llllhe"I'H C I'om OH hOtO('H (lpt('rmillIHlOH pura 0>\ dns I'UIJlrl'g-a(lo~ (Ia :ullllillistl':lc;ilo militar;
pódl' Hl'r u~arl" ('011\
qnalqnpr
lluifol'll1r, 'Inalt(lo o dir!'('tol' o (ll't('rllliul\r
1111
permittir.-.\rtigoH
!).", 10.", 2~.o, ~;,.o, :1:1.",:lí.". :l~.", 11.",
f, 1.0, [,H.o (' ,iO." do 1\('('l'l'to dI' 10 dI' Rl'tl'llIhl'o, IIl'dl'l1\ li." :!;,.
H:l:!, H:I:I, n:lH, ,;:1\), ti j I, fi I:!, ti I t, li 1;1, ';;1;1, fi.-II, (i(i (, (iIi I,
(;G(i, (iHH, (i()!l, G71, (il:l, (i7:" Gí7, (ii!), GH1, m':l, G 'I, ,is,i,
GRH, m)(), (i!) (, mu, (i!) 1, nu;" (i!lli, ti!17 '" ...•...
, . . . . . •. ti!)H
CU}')l111."n
(h' JlIUil are's ~Norma
1J11I' OH :lg'('lItl'
JlolicincH (l('\'('m Oh~('I'\":lI' qnando no (1I's(,IllIH'uho da "lia
fllnt·~·(jcs ha.iam (II' J)J'Ol'('dl'!' fi (·ltpllll·ll dI' omt·incs c ]lrllça!!
<1(' preto - l)1't'r('to de :lO r!ojlllho, ordrlll
:!(), I' ]lorturil\
de lK dI' ago. to, Ordl'lll !l.• ~ 1 .... . . . . . . . . . . . . . • .. I:!"
4;1~
Carl as (h' (·u.r""o
J)C'\,rm JIll'lIcionllr, 1\1C'1I1<Ia ('otu
de' nll'rito da ela, l<ificll~'llo do nhullllo, o premio
Jlo}' 1'111'
ohtido~ !ln l'~('olll do cXI'!'pito (' lln~ ('Rl'oln~ HlIl)('riol'l' ]ln'·
]1a1'lltoriaR, C :t ill(licn._.ão III' diHtiu('(o qllHlHlo II (lit:t 1'01:\
for iglllll 011 ~II]1l'ri()r a l(UillZ '. - Artig-o :10.' 1111 iu.tl'lIl'ÇOI·. rl'g-III:\Itll'!ltIU'I'S pro\'iHoril\s, on!t'lIl 11.":31 ...•......
1012
Cnrtlu'hcirn
-A da ('1\11:111:1
{, dl'~titltlda tl 111')10ito dr'
('Ilrtul'ho,
lll\rlt rl'\\'()[\'I'r.-Arti""
53.· d" d"('rl'to <1(' 10
de ~l'tI·tIlhro, on[l·tll H.O :!;,. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • Ii II
Ca U('O -O lIIini~tl''' I' OH1;1'11(')'1\1'11 1\111('H :1('0 d" pllllllll
a7.111 fl'1'l'l't" l'Olll dlllls nl)l)tlllldlll'll~ ]llll'nlll'lns. ('1111:\\111M
COIll oito !Jot'JI't! gl'llHdl'B de Ilu·tal doirlldo, (' JlIl~llda 0<'
11111qllinto lIa di tall(·ia lia ('0 tnra d,' IItIl do. hombro
ao
outro j () ('lllllll1'iI1WlIto (lati aba é fl'gllladll dI' {firma (lU!!,
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conservando-se

o bra~o
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naturalmente

estendido,

não

ex-

ceda as artieulações das primeiras com as segundns phalanges dos dedos e~tundo a mito fechada; o forro t. de lU.
bruuca ; as g'LHu'niçõeR )lofit('riorCH com os hot',eH dn cintura distunciados 0"',070 e ns !lI'HbuHIH com 0"',200 dI' COIl1primento ; a gola e O" canh'H',~ dI' panno eucurundo, hordados a fio de oiro,--DI'('I'(·to
de 10 d« setembro,
ordem
li,"

G56

~5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , , • , , , , , , , , , • ' • , ,,(jf)±,
],'lpl'rhensíio,

CUloItigo-Vide
Cava,llaria cQmlfal'ia,

Vide

]fefjltllllllPnto

}i1!1'(( C!

ill,'!"I/('('ào
,

da

O .rJl'wlde IIII/JOl'lIle dos officiaos e praças de pret d'e!\ta arma
é o seguiute : offieiaes, capncete com penn!lcho, rlohnnn
com charlateiras, calça de mescla, bunda, (' quando a cuvallo ou em formnturn de tropas, calção de 1tl('~('la e botas
ele montar com esporas de correia; praças de pret, l'apacete com pcnnncho,
dolman
com eharlatciras,. ('al(;:'íll dü
mcsr-lu, ('anllõ's
dI' bota com csporns de correm;
e " j)(!_
fjoello IIII//II'I/IP, ofli('i:lI's, cupacct« 8('111 ppnna('h~. dolllllln
com {'h:lrlat"ira~,
('al,:l d(' IIlt'sela, e quando ('III fOl'lnatnl':~
de tropas ou serviç«
a euvallo, cnlção de mescla e botas
de mont.u- com ('HP0l'IIS de correin : prac;:ts de pret, I'ilpaccte ~CIII pelllull'hu, 11,,1111:111
eom ('11!lrl:ltl'il'as,
calçno de
1ll('~('I>L ('0111 l'ilnh''''A
d.· hota e 8apato~ ('om ('sporils do
correia.
(~Illlndo as ('OlHliC;ÕI'1l IltmoHpheriCilH o rxigil'elll, o
('apote p ....le tamhcm ser 1IslI<l0 com o gnuHle ulIiforllll'._
0
Al'ti::oH 70. e 71.0 do <I('cr ·to <le 10 dI' setl'lIlhro,
ord Il\
" " . , , . , •••
!i1H, (i~IU,
dircito It cil\'ltllo pl':lC;:t o RP.
gllllltes othCllWS l'llljll'ega(los
na P8cola (lo ('X 'rcito:
(,OlllJIHlIlII:lllte e ajudalltp (10 corpo <II' aIIl1ll1l0~, illstrl1!'tOI'I'R (1(,
artilhcria,
cayallaria
c cquita,ão,
p il(Ul1l1tos :1011 ill"tr1l-

11." ~.)

• , . "

, .••
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, • , ..

, , . , ••••

6:il

Co.v:.allo ]).1~ac:n,-Tê(,11l

urllla~.- Artigo 34." do <I 'creto <I' :.lOde
n.· 29
,
,,
, . , .. , . ,
, , ..
Co.vallos <.10101 ofli<'iaclol <1<' r('s('rvu,- f'(.,
qU:l!Hlu ('lulJllll(lo8 :lO s('r\'i'io, os oflj('ill('fI (Ie I't'HPI'Y:I da>!
tropas lIIo11ta(I:lH :lpl'('Rl'llt:lI'('1II um 1'!I\'allo ~11lt prnpric.
<1a<l(', ti'I'1I1 <lirpito ao ahono dI' forrnA'1'1l\ I' clll'!lti\'o 1':Il'a
o I'(·f(·rido l'llvallo, por"II1, ~.' (', te' ~(' ill1ltili ':II' ('1Il .'r\'i\,o,
l'('('l'h('l'ão o pr(',," 1I1(·.lin d.' 1I1Il ('It\'llllo .1•• l'('IIHlJIta._ \1'tig" lO!." do (lc(·I'(·to dI' ai (1.· d('zt'lnhl'o
dI' lti!ll, ort!('1I1
ctorc~ d'aquellas

olltn1>1'O, ordem

1\." ~ ....••.....

C01"lidõ ''''-Yidp

"

. ..

. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..

l'lljJOk!O

..

. ..

. . . .

970

:)(;

ri" Hélio.

J>"dl'lll )las III' "1 rtid'-,,·s do qll.· ('011 tal' cio ii 8('lItllllllllt,)S
<1(' llIatri"nlll
e I't'gisto Ili.·I'iplinllr dl1 Jlr:I~'aH 1111 JlI'illlt'il'i\.
•• S('gIlIHJa 1'(' "1'\':1, ('t'I'tillõt'
(pie ~(,I'\'I'lIl "01110 dOI'IIIlI"Il!O
<lo ~('rvi~o lIIilitl\l' JlI'('stlldo, ,,~ (·Ollllllllllllallt.,S dn di trio
C'to~ pelo (lU(' n' pl'it:t :'t IIlatril'llla Ilh"l'ta!ln
hatalh,jpl!

<1(.

J'('~Cl'\':t, c. parll
('01']10, (' ('hl'f('s (Ie

a "utl'l
]l1'1It,'1l8, o ('OIlIlIt:llldnlltl'fl d"R
R,·",'i,o.-.\rtigo
4:1." do <1('('l'l'to de :11
(1(· cI(·zPlllhl'o (1(, lti!ll, orelelll 11.0 2 .. , ,
, . . . . . .. . • .
Chnluunlcn:to <10101 l"('IoI('1"vif>oit HIoI- o. JI"I.t '11_
(·(·lIt.·~ :l ~t'j.(llllll!l 1'1'. ('na
.i po(I('1U~I'r I'hmr\aclOl; {lIA;(1'_
III:\S, elll tl'IIlJlO dI' g'11('l'I':l, ('0111 pot"IH'ia
estl':llIgl'i
I'n, (',
('111 tl'lIIPO cll' )laz, ]l:lrll Ihl'. fpr mini trncln a 1I('('p.f<II1'ia
iII tI'U(·...I\O militur;
. o' <ln. prÍlr\l'ira, onlillllrill ou c.\trlt
o

:l!I

L.'DICE
ordinuriauieutc,
dovcndo o chnmnmr-nto
ordiuru-io verificur-se durante vinte dias cm ('ndIL :111110,e o ('xtntol'dinario quando o ('xij:t a . ('glll'llIH:n 1'Il\)Iil'a, por me-io (1<' lei,
ou d!'('l'('to do gOY!'rII0, qlllllldo a~ ('llrh',; mUI ("th'('I'('1Il
reuuitlns. l'-lilo, pO nO' 1Il. di~IH'lIs:\(lol! ns <]11(', em t('IIIJHl <11'
paz, l'1':;idil'('Jl) IJ!) u ltrumur, mas, I'Il\ tempo (1(, ~1U'l'r:1., ào
ohriglulos ao chnnuunouto ('xtr:lOl'dÍlI:u'io pnru ~('l'Yi<;o, fazt-ndo este 11a nu-tropolc
ou lias provinciu« OIHl!! rusidi1'('111,conformo o g'OYI'1'1l0julgu.r l'OJIYI'lIicllt\'; Ol! 1]\1\' fol'('1U r '!\idil' no ultrmnnr !l('\'('1II solicitar do l'OIOlIHllJ(lallt!'
da divisão OH ('OIIlIll:tIld:mt!' militar u ('I)lnp('t('lltl' l iccuçn,
(' quando lhes seja ('oll(·('(li,la o counnan.luute do di triero
luuçnrá 11a (':1I1cl'llIot:1.u ('olll[l<,tI'ntl' \'I'l'lI:t, 1° pu n-Ihe ,t
li('('llça pllm quu a an!'tol'id;l(I(O ndmiui trutiva llll's (°011(,(o(h passnporte, d(",(ondo, logo <til!' ('IH'gu(OIll ao t'!'1l dI'
tino, upresontnr- c li :\lll'tol'idnll(' mi litur, 1°nu falta ,1"° ta
á : dministrativn,
pnr: talllllelll Ilu-s 1:l1l(;nl' nu I':ull'nll t:~
a dl°YÍlla \,prlt:t.\I'tig-os iii.", 17.", :)7." e (i~,.• do dl'l'l'l'to
dI' 31 tI ° dl'Z(Olllltro dI' 11"!,1J, I)J'(I"II\ 11." ~ .•.••.••
, 10,
1H
Ç1Ul))éll lu.·)nndo
E CIU]lI'l'. ilhndo, gll:lI'III'(Oi,!n I'nlll
gaL'o ,11'oiro dl'IWIllinullo do IIlI!,l'l'ullol' I' 1lI'lIlillhn telldo
110
I'nnto. 1101'1. dlo ('llllotao UI' oiro; é \lllil';Il11('llhO dlO.tillllll0 IlO llIilli~tro I' oflici,l('lI g"lIl'l'al'~, n~alldn·o ' II'g !lO
~Cl'yj<;o II pío 110 g'l':\lIdl' IlIlit'orllHo.- 1)('(°1'(,to ,h' lO dI' ('tl'lII 111'0, 01'11III II:' :!~)
li~) I, (i~,;),
fi:;~l
ChnrHll~nl>'l-\·icll'
11l~11'/lllIrl/l(I.,
711/1 iCON.
~ãn ,!issolvillll
!lO
'oOI'JlO~IIl1lut,lIlos I' 11111':1<10 • () "Iariu
(0 llpr(,IHlizl'~ ('0111(OhIS,ifi(':l<;ão d .. IllllRil'OS qll ' fazlolll I'lll't '
das (Ohal':tllga~ ]lIHh'lIl l'('gl'''~Rar {I SIl(\ allt!'riol' "illllll:llO,
RI' o l'l'IJUP)'('I'I°ll1 I':l
illforll\a",lH'~jll~tinl':lI,(,1l111
nll alh'g-açõc~, Os ill~h'lIll1('llt,,~ d,o\'('1l1 1'1' "IlII'l'gIH'1l 110 COIIIllJ:Il11lo
gl'l'lll ,1(' :tJ'tilhll'ia. - ('irl'ldar
,I<, :!~I de junho, ()\'(lI' III
11." 17 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .• ;l!) 1
Cbnrlat.('irn~-l'-I,io
,I. !lwtal (Ioil'lu!o: ('01/1 ,til! ( ('_([.
/t/((
, plll'a (I. otlll'i:U'H I-((1IH°l'n('~,U
"!ll!'!! 1'111)I:tIlllO ( 11(',)'!ln(!o, tcndo ~ohl'e :\ pala 11 (Oonl:l l'Olll ,!u. ou tr!' I' tn·llas <lo prata, 1°(\11
!ilJ'I III' :t ]Int,olltC'; pll1·t~ () ('. h d nlll i(lr,
:ts. I'ntl'~ I'lll H'lIl1do t ;ml ;\I:\ritt Luizn, I<°lldo RuIm'
1" !Il
o ClllhlplIlll II" cor]lo, 1'111]Il'1lta; para n ,'sbdo lIIaior II<'
praça
(' allllo. arif(O~, li 81'ut,01\ ,'m ]lilIlUO lIzul fl'l'l'l't ;
pllftL l\ (OUg-l'lIhl'ri", al'tilll(°ri:t, (Oaynlllll'i:l P pi,' durr.
a
IItl'~ III ]JltllllO t'lICal'lllldn, ('0111 f'Í//I'" (' ('(I/IIIIH, pal'lI IL iuflllltCl'in, phal'lII:t(Ol'lltkos, yct!'l'iullrio!\ I' 1.· I·OIIl!HlIlhill.Iln R,I·
Illillistraçao
lIlilitnr, ass,'ul ... ell1 )IIUllIlI (Olll'lIll'zilll; I' li
os cirul'giõr.~. n "lIt.. 1°111vl'I!tllln l':mOI'7.ÍlIl· pa1'll o (°111·
pr A'tldos da a,llllinistral,'ilo
llIiJit~ll' (' qUlll'tl'i
1I11'~h""
:t~ I'llt( li l'lIl "('Iludo prl'to;
pllra o sc °tl,tlll'iILtlO militar,
II
101lh' I'UI P(\llI}() azul fl'l'l'I't('.
As <ln l'rlll,'n ,I., ]II" t no ,h, llH tnl :llIUITl'l1o, (°0111
11/((8, }luro. 1\ ('n~I'llhlOrill, fil'til1l1'ri:
• CtlV llilrill " a
cm pllllllO lIzul fI rrd ...
01:\ Bllrgl'lItos 11';1111
llÍl'. I' me Irc" ,ln 11111 ira till'ln l°!tarlat j.
1'1\ ,I" }llltlrão ti ° tilllulo 10 o f1it'Í tllO U
I'U rI'l'jlccti",)
corpos.
No 1Z'l"llIl<I('ulliflltllll', 1'11\ !O'!IIS :lS a1'lllll l' tOn iço, l'"lIoClllll·ee nlls pll 11l1t'il' 8 !lu dollllllll, Colll '. C '1'«; O U
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vallariu, que as usa no pequeno uniforme, quando em serviço a cavaIl0.-Artig08
11.· e [.6.° do decreto de 10 de
setembro, ordem n.· ~f)
" (ma, (;44, (jf)(j, (j(iO, (j(j4,
671, G79, 681, 6S:!, 68·i, (\86, G88, 690, mil, 6!):l, (W4, (i!17,
Circ:>ulurc
....-Vide
Alleraçtie8
aos reoulameuto«
de 16'de
setembro de 1864 e de 21 de. nOt:I'mbl'" de l/oi{j(J_ Aspirautcs
a otliciaes-A(l3cncia
para paiz estrauçeiro _ CharctlllJaxC~al·ill,~-RIIC!·iptll~ar;.c"io.dos
corpoH-j.'"llws
de I'egistoLivros de registo disciplinur - .Afu}Jpa dWI iufrucçãe« d;8ciplil/arl's - J.l{"de/os - Praça» .r,r(tdIl4d((,~ -}'I·dr.(u!
1/1(('
vão sen:ir no ultramar -l'l'illleirO/l
8argentoil-ltl'cl'I//(~-

6n8

incnto - lleqncrimcuto«.
Ch.·ll.r~iõ<,i"oI de reserva-Vide -Jurumen!o dos ".U;l?Íacs de 1'CSCITll-]Jis/a
gel'ul dr. (lIt/iguitl(ldl'.Y-~lL«/I'i(,lIlct
dos officiae« de l'('selTa - Patentes.
8ào nomeados cirurgiões de reserva, COIll a gradulI.l,'ito dI' t!'nentc u!' reserva, 08 hachnreis formndos em nw(lil'inlt .' os

llIedico'l'irurgiõcs
pelas escolas mcdico-c irurgiens de LiMboa ou Porto, pertencentes li. rescrva ; os du clntl~e civil,
com menos de quarenta c cinco nnnos de idade, eào tumbem nomeados, quando o requeiram e 81' obriguem It ~I'I'_
vir ua reserva durante seis aunos. OHque forem lIollll'ado~,
SI' reunirem II.Scondições exigidus para sr-rum admitt irlns
como cirurgiões ajudantes do cXl'rcito Ildivp, têl'lll PI'I'f'I'l'ellcia 80hre todOR 08 medicos ('ivill para o ingrl'KKo 110
respectivo quadro do mesmo eXI'n'ito, cOllltunto qUI' dl'Hempenhem !lS fUllCçÕCScompativeis com II. Iligllidll<ll' da
sua gradual,' ão.
Os requerimcntos
pll.rll. a nomeação ou promol,'ào t1~,·t'm I'r
dirigidos ao mmistcrio da guerrll. acompllnhadoR t1~ illformação do commandante do districto e do admini trudor
do concelho da l'1'sitlcncia do cllnllidato.-AI·tigo~
Hl,o,
83.· e 88.0 do dccreto de 31 de dezembro de HI\H, 01'<11'11\

n.· 2
,
iil, ;)'2,
Cirll.rgiÕ~s n:tilitarclol-O ,grallde 1Ii1{t;mIlC do~ iII'

53

dividuos I1'C8tll.claKse é barrctillll com guarni~'ão de oiro
c pennacho, uolman com charlatt'irll , l~ah;1t de 11I"~cltl,
1mllda, e em serviço Il CllYal1o, call,'ào .l.~ Illcsci!t f' bota
de mOntaI' com l' poras dI' corrcilt; I' .. ]lP!/1It'1lO WIÍ;/;"'/IIP,
l)arrctin:l 81'm guarni.,iio IIl'm pl'lInacho, tlohllltn ('om platinl\S, calça de mescla ou de hrim 1'1'11,(', quando ;\1'1\\'1\110,
calção de mescla e botll.s de montar COIll I'SpOJ'llSd., .'01'.
reia. Quando !lS cOlldiç'lCS Il.tmo8ph~rielHI o cxigi,'("", o
capote póde tamhem 8~r usado eom o grlllltl(' IIniforlll('
Artigos 70." e 71.0 do decreto de 10 do setemhro, ord ..m
n.O 26 ...........•......•...•............
" H4!1. (j.IO, 652
Clariu ...-Os
Boldados nomeados aprendizl'tI .11· elllrilll,
nos terlllos dl\ circular de 2'J de janeiro ele l~H!1 (qll .. I'"r
t'stll. iit'a rcctific.adll.), quando pl\88Cm Il ('Iarim, 110 li !JO II Ildos .10 vüncimento d't'sta clas8c.-Virculll.r
ti' 21 .1.. junho
ordem n. o 17
:
.' 394
Usam o meslllo uniforme quI' 08 contrll.lIle trl'lI ele clllrills,
81'11\ o ('mhlcma
110 braço. - Decreto de lU de pt!'llIhro,
ordem 11.0 2[,
" •......
ti!:!l, 687

Clus",Uicaçllo finnl do nlll1nno da (_'_
oola do o orci"to-A antiguidade dos II.lUnlll08
3

34:
(lue eonclnirem os ('III'~OM{. dl'tl'l'lllillnda
p ln 1·ln. ~ificllt,'iio
final lia escola, e publicada 1'111 0)'11('111(lo exrl'eito.-Ar·
tigo 4H." 110 decreto dr 3D dt- oUlu1>I'O, ordem II." 2!1 .....
!l7;)
Colln.riubo,..
- :-;ào bram-os, rlireitoa r f('('llIld08, I~ 1l~0
de\'I'111 exceder mnis de 0''',00;) !I~ guiaR 110:1cnsucos, dnlmnns, jaquetas ou [nlocos III' policia. -Artigo
47." do 11('creto d(' 10 <1(' setembro, orrleiu n.s :!;). . . . . . . . . . . . . . . . .. H-l!l
Collocn.çuo
na c,..(·nlu d(' 0("
!oIO ·Viio
occupnr o Jogar (lue lhes c01I1)1('tin nn escala. 1'111virtude
dn cltl8Hifh'nção ohtida 1111 ('I'l'ola do I'X('rcito, C quando
promovidos ao posto iuunediuto, os alferes ou 8('gUllllos
tenentes hnbilitndos com o t'U1'80 do es tudo maior, l'ngo('·
uherin ou nrtilherin,
que complctnrom
mn is tarde, !H)l'
motivo de doença eomprovudu, o~ IloiH ali IIO!! d(' KI'1'\"iço
a IfllO Kão obrigudos para a pl'ollloçiio.-l'nl'ta
11(' lei 11(' I:!
de alu-il, ordem 11.0 I:!.. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. :!!17
Conullando
gcrnl
(l<~ art ilb rill.-Yi(le {IIH·
trumeutn« IIII/~i('(liIJ[UR8f111.
COJlluutndo,..
dos di,... rl(·t 01"1 (1 r< ('rut n]lu'ui.o (' rCfôiCl"YIl- :-;i\o (,xl'l'('iIIIlH )101' "fli('iitl':I
supl'ri"I'(''_ (1(' illt'llntl'l'in Ilu I'. I'.n'ito Ul'tiVII, 011 l'('fOJ'lllado8
iTl('IIP""'I'H do !I(·I·,·i...o, I' ~Ilo o~ ('Ollllll;I1HIllllt('1' dOI! 1'1'~1)('di VOH hlltalhõl'l'!;
fJ.lll1l1do o 1'1'g-illH'lItO l,~ti VI'I' 1111~t'dl' tio
dit<tril'lo, II COllllllflllllo do hiltlllhito I' lliRtrido ('OII1I)('tl' no
telll'lItl' l'IlI'OIH'I, e 110 H('U illlpl'(lillll'lItO {: I'x('r('ido illtl'ri·
11I\1II('lIt(' )11'10 ot1it·illl fjlH' (1t'~l'fIlIH'lIhi\r !lH HIIUHt'11111·
...ÕI' ;
('III qualll\l('r olltro ('IL80 II ('OIlIIIlIIlHll\lItl' (III diriMão no·
m('aríL um o!licilll HII)lerior, 1'lIpitllo d(' illflllltl'l'ill, ou ofli·
cial 8u[ll'l'iol' I'l'fol'l1lnclo ill('II)1Ill( (lo HI'l'Vi...o adi,'o, qUI' n'·
Rida IllL (liyi~iio, pam 1I"'~lIl1lir illtl'l'illiUlIl'ntl'
o ('0111111:111do.
.\rti~o
:l." do dl'l'rdo
(II' :11 (II' dI'Z('lIIhl'o d(' IH!lI,
O1'llelll II." :.l
, ... .. . .. .. . ..•.•. .•. .•.. .••.
:!:.l
Co:uuui ........
i,o ('Jl.(·nrr
gnclu cIo lU'()('c'ch'l"
ti, )."<'" I sã\C,) do rCloCnlHluc'U. () dn .... r _
serva ...- E (li8flolvillll, I' 1I1111111:lIloslouvai' OH illlli\'i.
IIUOMqm' (1\·lIa fi7.l'l'am ]lllrtl'. 111'107.No, intl'lIigl'lIl'ia
(' hOIL
vOlltluh' ('0111 que ~c dI' 1'1IlPl'lIhnruIII do 1'111'111'''0qUI' 1111'
foi l'oll1lOcttillo.-Pol'tlLl'ia
dI' :.lH dI' abril, (mil'lIl II." 1~ •• :!I:.
Conlpullblufôi
:
Do oorrocQa.o
() lIuiforllll' 110. Oflil'ilH'H (' Jlrll\'IIM do qUll.
UI'O "'('stas l'OIll)lll1lhill~ {, igual no IIII~ I'0I'JIOH dI' illflllltl'.
rill, COIll 1\ ditl'('l'I'"ÇIl III' tl'n'l11 II ~olll do dollllllU I' Iln ja.
q11l'ta III' )1:\11110!l;r.ul fl'lTdl' nvi\'lulll
dI' Cllnlll'zilll. ('()III
OH rI'HI)('I'tIYO~ elllbl"1l111 011 1111111('1'08,
I' II!! illicilll'H ('(' 1111
bnrrl'tillll~
OU hillTetl's .• \ JlI'IIt,'as 1'11\ 1'01'1'1'('\'11" 1'''11 1'1'.
valll o ulliforll11' (lo, COl')l1I8dl'ql1l' II1'IlI'('tlI'1'II11l,~uh lituiuIlo
OH1I111111'roou ('lIIhll'lIln~ tlllllhl'l1l 111'111illil'inc
('('. I lIiI
j:{u!ilS tt ('111o IIUlIll'l'll d ('''II1P, IIltin I '1111'ti.rlllll ,Ii 11'iltui.
dl\ ; 1108 jllll'('OH (II' poli('ia 11l1l1'('n·HI'·lhe Il tiut,) )11'('111,
(' tl'rin1'1lH'lIt
I' 1111I Ido ,Iil'('ito (lo IlI'ito, II IIU'Sl1l,l illi.
('ill('R, IIU111"1'0 ,Ia l'OlllpilUhill I' 11111111'1'0
d:L PI' \'1\; I' 1108
banctI'1l1'oI!O('Il(·1111' UlIlll I'hllJltl I lil'til'il dI 1I11'Inl :UIII\.
l'l'l!" CII1I1n 1'1111\\1';1 cllrnT"!lO grn\' )(!:l. -I ll'l'l'do 11(, 10
III' !'t(,l1Ihrn, ordl'lII 11." :!;), ...•.••...•....
, . . . . • . • . . • • ti, (J
Do MOQl1mbique, Inhambnno O lbo
() oflil'ÍlIl' do 1'1'_
rito uu (11\ 111'11111<1:1 I' I) t'ulI('('illll ri" ('Í\ i ('II1J1I" du
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11estas
eompan I na,
I1l1n
•
•
• t"I'cm, 1'111-lmvnto .....
'1I"11lll pl'ln os• rl'qllll:<lt:lIlns
. .
. . t erro
. I..:.
I.. mnriuha '. (IUI' o~
tado r. suo
ao 11I1ll!.
• ' • 1108 mnll~teno~
".
1,.., t\'JIUIl SlI'
pc(ltrn
n'''p''I't!\OlI• •
qUI I II( lo 11'10
•
"
" sun .1nrl~,
. . I'·lI"ÇfUI. - ~ 1l111l' o (III urtigo
1 tia carta
jeitos
••
,.
de lei ,II' 1~ 111' ahril ordem 11." 11 ."
,
:
.:.
O S IIf1Wl1l('lI
'I" ' pn"":ll'l'lll
,
"
'., ao , ,'r, 11;0 ( I' ta• , compunhin
110
com itll'rtldOl! em ~ituaçll0 igullI ao 1101111'allo; pam r. r-rcerem cargos on COlllllli~"il(' d,' serviço publico 110 11 tru11\1\1', nâo tt'lIdo
pnr{'m posto 1111:\('1'" () ou outn.1 V:1l1t~gem COllfCrlllo.
.'
1\1'10 est.ulo.
'O
1'lllprt'g:1I Io civi
tl'l':111
I
dirl'ito n n'a",llmir
o, I«'U lo 'arl'
dl'utro ,lo pra () (I'
trrs aunos IL coutar da data 1'111fllH' (lt'i:III'111l\ II,· 118(, 1'1"
CCr
l!('luln' 81lhRtitllitlOR
intr-riumueut:
(IU;lIl1tf' li '11.1\ ~1lI'
s('n~in, por outros ('lllpr('''lIdn~ da re )H'('t!\"II, .1'I'p"rh~'u
,
Oi'! ([llILt'S rf'('l'hcrall~ IIItl"'1'1I
•
. "I UH'nt (' Il~"f' I • IH'eh"o 111"'''1'11'
tO!!; ante,. (!t' tl'rlllinar " ., tI' pr .fI, ,('('
I I r,ar Iio l>or e I'n[,tll
aI) gov,'rllllllor
Ih Ill'Ovil1l'ia ,I,' '\[oç:lluhl([llI', ~(' '111"1'('111
optllr pf'lo sl'r"i<,'o (1:\, t'Olllpllllhia
ou, Il!tal' )Iam OH cu
Ifwll.l'l' fi('an,l" lIt1di,l" (l IjI'O"l'lItlo.,,'
O'" (li logarn,
f'
"I' o fi IIl'rnt;o
. ''',I ,!t, 110111"11<;'1111
. III
. t "III.' 1II , ""IIIIHem
Ct'8~;U1l
~
p,'lo ~I'n'iç" oa ,'olllpallhia
011 IIn" 1i7.,'r"11I
t11'(·III1::I~'1I0 uI.
~uma; 8" p('l" ('li t(,IIII'O d,' ~('r\'i ..." puhlil,(},.II,I'!!C'IUIIIHlo
ao )lfl'''lado IIl1s ('OIlI[lllllhill ,lltl'flliril'l'lII
dirf'ltll IlllpO.l'lItllt,:llo, pa "'\111 II ('MIL itlla~'II"
""III II \"'11 <'i 111 utll (1'11' l!tl'
"~)I~lpl'til' ('11\ 1'('I:u;~o II" "1'11('111111(, 'lU" I'Prt'l hi 111 110 •• 'r.
('!C'II) ,los "U 1I1I11:{o8 I 'garI'.
.\rtigos
L" ~.o,' ,I.' d"
clccrl'!o ,I" H ,I" julho, III',ICIII 11." I , .....
, , .. , . , .. O::
De reformados
Yill,' IIII/Hl8Íitbi/;(l "k l'unl .. Ir(tballlO.
COJu}> t('I1(Oln
dljooj('l))IiJlH1" -A di, tlirl'ctor tia
e~cola tio 1'.'l'reito ,'., ('Ofl! 1'1 peito II 11l,lh'i,llIu
uh
8111\8. ordl'n~ I' (IU:tI~llo II!! illfl'lll· ...õp
,II' di 'i)llill:l f',m 111
pmtlr:ulaH 110 1'1'1'\'1<,'0 (!t'IH'llIl('lIk
tlll c viII, iglllll u ,I"
g('III'r;L('S ('OllllnlllHlnutes dI' diyi :10' a ti.. (,Olllllllllldlllltl'
do corpo 11(, IlhllnUO~ é i~1l1l1 á tio. " ItIlllllwl nte do cor'
JlO~, pm rP)aç:lo 110 IH' oal do 1111' III" "01'1' .-,Arti~o
li1.
do (I('('rd" til' ao ,!t' outllhr , 0l'1I1'11I 11,0211." " . , ,. ,."
COUlPOI"IlVã,o
do", <11""t1'1(·. 0"" cI(O 1'( C'I'11t UllU'ut o e J" 'MC lO, II
Ouulr" 11.0 1 unI! )
<lN'reto tlc :11 Ile (1I'7.I'III"r" de 1 !Il, ollt.,tJ(lo
dh i
ntilitlll"'H,
11111111'1'0tio (Ii h·h·tu d., I' ('I'lItlllllt'llto
Rl'rVI\, ditri(,to
luh"illi tl'ütÍ\ o I' '011 (,lho
'ln (Pi
e
divill(~ o tl'rritofio
,II) ('''atillellt,' (ilha
ndjael'llt
,_.\ r.
ti~o 1." ,ln tll'('r<'to IIpr \ onleOl 11.0 .! .,.",
.. , .. ,., 21,
COIl(Ocrt,o""
A de 1'1'7.a f..it
('um
o
enU(;('rt,
do nT,
matu('ut",
1'01'1'1'111111
(' 1'{llIill 1111 nto
iII tl'llllll'nto
lu'lli
(' pl'lful'na~ ri pllrllçü('
ti" qUllrt ,I do d. Jlfl itu d prnç
tio ultr:\lllnr,
ão ali I!lula p,'la 1111' III rÓ"n qllt' (' t' I,.
terminado p:lm li 1', I'rl·ito, - .\rti " !li.o d de I' to d
til' jUllhn, 01'111'11\ II.· IIi .. , .....
, .. " , ' .. , , . , , . , o., , • ••
COJl(:Ul°I"IO -\'id('
XnllHuçlio
e JlI'OI'im 1110
<ln J
rx",,(,! d" I' 'rr, i/lf.
Para o ourso de guerra - fi ('011<'111'''
par
ILeste ('IU' fi l'I'nh 1I111'8t' na f'glliutf
1'I'"('!tn : o Jll'Ílllcirn
(' o ~eglllttlo parll 08 flfticilu' dI' f'a 'allm;a infa/ll ria, r
IH",th 111111
ntl' 1'111 I, !13 O 1 :1;1; o prilll iro I' 1',
fiieillp
(!t' ell!! IIherú(
,. IIrlif/,cri((
'111 1 I ti, ".
1111 I ti o d
l'

•
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1896-1897, abrir-se-ha na escola o curso de guerra, tendo
logar em 1898 o concurso para officiaes de todas as armas.-Artigo
7D.o do decreto de 30 de outubro, ordem
n," 29.

981

Para o preenchimento dE) vaoaturas na olasse de
oirurgiões ajudantes - E aborto concurso, por espaço
de scsacnta dias, para o preenchimento de vucaturas existentes n'estc quadro. - Disposição t» da ordem n.? 21. ..

454

Para o provimento de logares de,lentes de L" e 2."
classe da escola do exeroito-E
anuullado este cone111'80,sob consulta da procuradoria
gcml da corôn e fazcnda.-Portaria
de 23 de junho, ordem li.O 17

387

Para o provimento de vaoaturas de mestres de musica - E aberto concurso, 110S termos do decreto de 8 de
julho de 1880 (ordem 11.° Iõ), para o provimento de vacaturas que se derem n'cstu classe.-Dlsposição
14." da ordem n,v 31.
1054

Para o provimento do legar de lente da L" oadeira
da escola do exeroito - E aberto concurso de provas
publicas, })C'rante o conselho de instrucção da mesma escola, ao qual podem concorrer os officiacs de qualquer
arma do exercito ou do corpo do estado maior hnbilitadoa
COIll OR rcepcetlvos
cursos, ('0111 o posto não inferior ao de
tcucnte
nem superior
ao de tenente coronel. - Disposição
H.' du ordem n.v a:l
1321

Para os logares de f,l-spirante da direcção da administração militar-E uberto ("011curxopara o provimento
d'cstes logares.29 e :3t

Disposições

11." e

is.- das

ordena 11.''' 21,

1:):), Hfl2, 105
Para os logares de lentes e lentes adjuntos da escola do exeroito - ÜI:! primeiros COllCtll'HOH (]('\,PlJI ser
abertos antes de 31 de dcaemhro ; para 08 10gtnOR não provido« n'('Ktes, abrir-ec-bâo outro" pOI' modo que OA cmulidM.OR
n'r-lles !l<lmitti(loR POHI'IOlJl outrur cm xcrcicio ))0
prin('ipio
do !l11ll0 lectivo (Ir lH!l:1-18\J1. Para n H.n (' !l."
cadl'il"ltli só 81' ahrirá
('OIH'UrRO dc h'lIh'A (' reHpeetivo
Il'lltc
adjunto
!lO anno
lediYo Ilntrrior
àqllellc em que sp nltrir
o cnr~o de gnerl"l\.-ArtigoH
8·1." r H:).o do d('('r('to d' :.lO
<1<, ontnhro, ordl'lIl ll." 2\1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
982
Con.{"el"ü'l(·in.i-!-M(·<1iltllt('
propOMtn do eOIl"plho dI' illstrnel,'ão, p<ldc o gOV('rllO ItllctoriHllr ('ollf('I'('lIcinH ]lllhli<':ls
!la {'Meola (lo ('x('l'('ito, Mohr(' nHSIlIllptoH iTllport:\Ilt('H rolttti \'OH III' Hcil:llcinH lIlilitarl'!I Oll Ii(' ('onHtrllc~'Õ(IH ('iviR, f('itns
ppl .. »PRHO:" dOI'('lIt!' Ol! ilHlividnoM ('litrlll1hOH II. C'H(·oln.A l'ti~1) ()!).o do !lPC1'pto dI' :lO dI' olltllhro, ordl'ln 11." i:!\J . .•
980
Coni-!t'lho
de
,lIli-!trll('<"iIO
<ln
i-! 'ola do
(','('reiio
l!; ('OIll!>O!\tO <lo l!ireetol' (Jl1'('Kid<'lIf<o) (' (]('
todOM OH l('llt('H e ]('llteH luljl111tOH (vogItI'S), ~1'1'\'illd() cl('
A('('rdado
o l('lIt(, fuljtlllto dI' lIlellOl' ~l"lldllnl,'ito (' nllti~nid:l<ll'; 1)1\<11'flllH'(' i 011 111' 1'111 1111118 t\('('ÇÕCt\, IIll\a <II' !WirlU'inR
lIlilital'l'~,
('olllpo~ta <101\ lC'lIt('~ dllR plld('il'll>l 1." n lU." c'
r(,~pl·(·tivOH ntljl1l1toH, (' outra !l(' H('il'rt('iIlS dI' ('(lll!ltrll('~'iH's
civiH e <1(' lIlillllS, (,OlllpoHtn 1108 )('nl('lI dliM (':ul('Íl'lli-l 11." It
l7." c' l'or1't'~potlll(,lItcH luljlllltOH, IllllhltR )ll'esillidas
pI'lo
ofli('illl 11IIliH ~rntll1ll<lo (' 111lti~o; CJlIlllUlo 81' tl'utt11' III' IIH·
HUtllptos 1'PlatiV08 II. illstrtH'~'iio tllctica <11tHtn'R Ilrlllll ('
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tiro administração
contabilidade c escripturnção dos corpos' e equitação gymnastica e ('~g1'ima, são chamados
a t~mar parte rlo cons lho, com voto, o comrnaJ1(~an~c~(o
001'{10de alum~os c 08 instructores. Alem das attl'lhu;çoes
detcl'lllluadas
.
nos regn l'nmentos, mcum tUv
.... ao conselho
•
b lazer
11
os apnrameutos e as listas de clnssificaçâo
dos tru a l~oS
dos alumuos durante a frequenein dos cursos ; cousu . ar
sobre tudn o que for relativo li. instrucção e a? ensino
thcorico t' pratico, c propor ao go,:el'llo o ql!c ~ulga1' ~
bem do eusino ; cle~ignal' os cotnpemlins, orgalllsat. o~ pro_
g!'ammas das cadeiras c OH h?rarlOíI, e propor as mstruJo
çoes e regulamentos necossanos sobre todas as part s
ensino.
O director enviará ao ministro da guerra, 110 ~fittlde cada a~no
lectivo um rehtorio indicando all altcrnções que ste eonselho tiver
por convenientes
II. II'
rem (O ('11:<1110,
"
os prog1'anull:tS das clldPiras c truhalhos praticos para o IUlIlO
lectiyo spguinte.-Artig08
os.-, 59." e 70.· do dc('rct~I,~~c 980
30 de outubro, onlem u," 29
,
,. , I ,

t

Con",elho (U"'<·iplinnr <ln(' >ola do ('~ crcito -_ É t'ol'lllndo 111'10('fllll1lHIIHlallte do corpo ~le l~lIlJllnOR, doiHICIlt<>~ou h>nt('lllldjulltos
militar 'Il de Hlltlg-U.l!h~dc
ou gl'lt,lllllçilo
infl'riol'
:t do COlllln}lIHlulltl', c dI> d'!I~~~_
stl'uctOl'CS ItOIt\CadOH 1\11I111t\lm('lttc~ por ('~('alll; o pl'IlIH'.110
Rel'VC ,le pl'c>~i\Il'lttl'
e I) oflh~iul 111('1108 gr:uhulIlo
e 1\~ltlgo
d(' SCt'l'ntl\l'io.
E e~tl' cOIl~(>lho qne tt'ltI d!' julgar
IIH fllltas
llos aI1l1l11l0~, lwlas (1111\('8 llws d"\'clII
C'1' illlpo tas :l!l pp_
UIlS. dc pri~ilo correccional ou !II' ex('ln ii,o <llt cBtoll\.Artigo GO.o do ljrCl'eto ,I> 30 !I" outnhro o1'lh'lI1 11•• ;W ...
978

Conselhos

8.<huini""tl'nti"olol_:_Todo

os ('oU'('-

lhos a(hnini~tratiyo.
(!I1(' Illto Rejam dnH corpo.
ou d '»1'1\.
ças de guerra de 1.- ela Re são ('011 titllid()~ pda tOl'ltm
design_atla no~ I'c.gulamclltos
c (?rdplls 'I'U' rl!pl',.ia~I!H nt~
Ihrs
~l~('m resp<'Ito; a .snlt I'scnpturaçno
c ('(llltlll111HhH~'
sertl. fOlta, quanto p(J~sl\'cl, ('11\ hUl'IJlOllil\ COIII () dpkl'llllnado para O!i ('orpo!!, r!illlinlllHlo d08 f('gi tos pam o I1It.~mo~ eHtabclt'ci<loH o. que fOl'l'ltt 1"'('olll!!'l'idlllll('ltt(' illnh'ls
ou ill('OllVCllh'utC8 Cm ('adn COl'pol'llf;llo 011 ". tlllwlt'l'illH)tIto
militar, (' Itddil'iollan!lo·s(' 111, 08 'lue fur, Itt ituli IU'II a.
vri, e (·!;tPj:t1tl indicHlln
110 Sell8 reglllnlltl'lIt<I!l
('"'11'o
cinell.-ArtigoK
rl.
(! :11." du dt'crdo
de 1 ti., ,.tt,Jtlhro,
0
ordem 11. 2:)
,
, , .........•.•
:,:H, 560
Da. esoola. do exeroito_E
rOlnpo
to ti) ,lirf'<'Ior (pr.. i.
d('lIh'), ('Olllllllltulnnte
<10 l'Ol'pO dI' alllLltuo (Ii "111), d(.i!!
leut!'s Ol~ lentc8 1I11.iuntox llonl\'ados I\nllllallttl'ut.
( ')g I' ),
th '~OUl'elrO, I' ajudallte
do I'qrpo
secn tal'io), t' cOIIt(ld,'llH' tlldo o (lue l'('HJleitl\ IÍ atltnilli~tl'll\'llo I'COlHllIti"1\ c' contabili,ladc da C8('ola, 81'1'\ i~()l! (lU" 1li'l'ão I' I'rutado
<'ln
harmonia eOlll a~ dis)losi<,:õl's ,lo r' 'ulam 'uto ,la ffl? 'laIn
militar e 1I\1\i. 01'<1C'III; em \·igol'.-.\rti.o
li 1.0 I li.,.o do
dC('l'l'to tIp :lO (1(' ontnl.ro, ol'd('ul n.O 2~1 . • • . . . . .• • . . . • •• !)79
Das praças de guerra de L" olasse_.',lo
tnpo t)
pela
<'gllint!' fórnm: }ln' itl .. nle, I) gO\ l'llIlflor d prn.;
vog:lPR,
<I h'II'·nt,· "0\'('1'1111<101' 1111 tllnjor (I ]ll'llt;n
t um,
licial d,) ('stndn maio!' ch mesllm pl'H\'a' "('rI t riu,
III
voLo, UUl ollieiaI subaItcl'llo do qllaurl)
tI praça 1)11 U1U
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sargento da sua gual'lli,ão.
O primeiro dos vogues dosempenha as fUlH'ÇÜ(~f\ de tlu-sourciro , c quando mio haja na
praça official do estado maior SPI'Ít I10nH'IUlo pam vogal
um dos oflicinpH CIIl serviço ali, comtnnto que não pertença
aos ('Ol'pOH, companhias iudcpeudeutes
ou forças da guarnição.
QURllllo por falta de offleiaes lião R('ja. posaivel ol'gnniHllr o
conselho pela fórma detrrmiuadu,
(, a ndmiuietrução commettida aOH cornmandnntes <la.Mforça».
Para auxiliar
:t escrl pturuçâo, hnverá 111\ secretaria
um segundo sargento,
UIIl cabo e um -oldudo, que indlatim-tam inte ('o:uljuyarão
o thesouroiro e o secretario, Rcgun(lo
as convenionclns
do 8(·I'\'ÍÇO. - Artigos 4.°, 7. o (' 2:3.· do
decreto d(' 1 di' s!'tC'1Il1)1'(), ordem 11.° 2:3
f):,O, :';)1, 557
Dos corpos
H:lo compostos pela R('g'nillte f(\ r 11111: presidpllt<" O eoronel on o ofli!'Íltl ('olllllllLndnlltp;
Yog:\ H, O tenente coronel Ou o oflicinl iunnetliuto 110 ('omnHlIHlallt
, C
O quartel mestre ou aspirnute tia adnliniHtra~'ão
militar,
thr-soureiro ; S('('l'ptltrio (SplIl voto), UIIl official subnlterno
nomeado 1)('10 conunnuduntc.
Competem ao presidente, alem dus nttrilmiçi',('s
(l('~ignadIlK
nas nl!l'ra,ü(':-I upprovudns por rler-reto (1(' 1 (h' III'(plllhro,
todas !lS qll(' 1)('1" rCg'lll:l111cllto
dI' ]l-W4 e diH)loHiçõrsl)ostCl'iol'(,!I lhe t(~CIll Hido ('ollfpridIlK;
ao primeiro
YOg'u , llH
(111(' Jl('lo ('ilndo )'<,glll:llIl('llto
P('I'h'IH'i:1I11 :lO majOJ', ('.cluillllo :lR que IwhlR r('f('l'idll~ n!t('rn<iÜ('H th'llI11 Il ('lIrgo dOR
major('!! ('0I110 fi~('a('H da Ildlllilli~tl'll~·ii:o dlls ('olllpnllhiaK
(!
b!ttall1ü('R ljll(, ('OlllllllllUllllll, ifito (', a fiK('llliKIIÇI10 (' HlIIII'rill.
t(·lu!l·II(·ia d(' tOdOH 0:-1 nrtoR (1(, IIdllduiHh'n<;ílo, ('fo!l'riplnração (' ('olltllhililladc
l'I'gillH'lltlll'H
l'(·Hlllt:Illt."S (111S uplihC1'a~ü('~ do::! ('01l~('lho8, e ('om('qll('lIt('m('lIte
da illt('il'll
respouHllhilidHlI(,
(l'e~tpR; no tll"~Olll'l·h·o, ul('JIl da (' (·I'i.
pttn'IH:uo
doI" 1'('giSt08 II." ~, :1, r" ] I (I 1:?, todo~ OH d('v(··
]'('8 (PI(' J!('10H r<'~1l1mlH'lItoH I' onl"IIH ('III vigor lh(· Mi'iO
attl'i1mi(lo~, (' PÓ(!<' 8('1' Hllht<titlli.lo 11011 8('UK illl]H'dilll('lItO.
)101' 11111oflil'Ínl 1lflllll'IIdo IIllli ('oIHlh:ü('1" 110 1I('('I'(,tm'i,,; 110
('('I'I'I:ll'io, () H'n i'i" fIlH' Jwlos l'('glll:I1I1('II!Oíl (' ord(,ll
Jh(,
{. nttrilmido,
(' IIlio p,',d" ",'('1'('(')' o Jogar pul' IlIail! (1(, (10i8
lliIllllíl,
11('111 RI'r 1I0111('IH10 110\"11111('11('
nllt!'1I (1(, dp('OlTi(lu
ig'ual ]lrllHo, 8lth'o (tll:llldo llf(o 11011\"('1' ~lIbultl'rllo 110 (·orpo.
('ada 111('111111'0 do ('olJ~(,lho 1<'111lIIoa (·JUl\ (' (lo ('01'1'1', (' 110
lH'('~idl'lIte a~MiH(, () dil' ..ito di' ill\ ulidlll' IlIl ddih('rlv;ul' ,
Ord('IIUl)(lo,

II't'Rt!· ('a

0,

por

('MI'ri)lto

('

~oh

MIm ('

('Iu

i\'lI

re8JJOll~:lhilidudl',
o (Iue julgar ('oll\"l'lIi<'III(' ~oJlJ'(' ns 1'('HohHiÕ(' (!lH' dl'~n]lpl'o\'ou,
I', ,'m (':I~OI:l (':O; (1'Ilonlilllll'ios,
OI'lII'IJIlI', t:UIIIII'1l1 ]101' I' I'ripto, !l I'('aliso\'uo de 1)11111<)11('1'
d('flJI('ZII 011 lido adlllilJibtl'llth'u,
1I~~lIl11illdo I~ illtl'il'll TI·H·
JlolI~nhili.la<l1'
das HU:l1!onll'II~, \' dllll(lo ~!'lllpl'(' HII)ll'l'illr.
Illelltl' illlllll·,liato l'ollh(·('illll'ldo
do 11"(' 1'(' oh'('u, (1('YI'IIt1o
fiM Ord('1I8 ~"I' tl'llll niplnllllllH
Ilda (' ti('m'('1I1 m·I·1IÍv:lCla.s.
(llllludo ]101' falta dI' f1t1kiu(' lliin ~Pjll )10 MinI orglllli
II' II
1'01181'1110 ]11'111tiíl'lll,l .1<'I('l'Il1l1l1l1lu,
b 1\ ndlllilli"trlll,'llo com.
Ilwllida aOH ('f)IIII1II11Hlall('1I dllM for'ill .
I'am IIII)(ililll'
lL (' I'ripllll'll<;an,
lIa\'( 1':\ IIIL I'I'(·l'l·tlll'ill 11111 I<P.'
glll)(lo ~arJ.(' 111o, 11111"U III) • UIIl oldlllln, 1111(' iIlII i tillCI 1Il1'llh' l'oudjuVltrll0 o 1111' 0111' ,iro '<) HI"'J"('tlll'io,
,. 'UIIUO

:19
"
'A" as COllve01CIH'la~do
~t'rvH;o,
I tI~O!! ]"2
" :1. "7,"(' ,
1
23,· do decreto d(· 1 dp setemhru, ordem n,· :13,_~' n." .;." 1073
'I
'h,
'í50 '. .1;,1 'n5.11,
da circular
de 14 , p (IC7.CIll 1iro, or: I em u. o .,~".
Conselholol
<l ~ cU cil>liun
lHlru .1ulgo, àlU lltO <los ofll ines
d' r 101rvn-:-i,
COlnpOl\tos dl' 1 coronel (pl'csidclltp),
1 t('I~t'lIt(' (.oronr'
1 Illlljor C 2 ('apitàpR todo do vxercitc
nctivo,
1101111':\( os
pelo COllltlIlUlUUllt. (Ia'divi. ào, dI' ('lItI'C o '1'11' I·Olllp07.(·r,clII
a lista 110 ofli('htCH dI' fluI' trutn o artigo]
m,· do (,olltgo
de jllsti\,:l militar I' srjnlll os pl'ill\('im~ It nnnu-nr pnm II
cOlllpl)~i\~ito do l"l'spc(,ti,'o ('ollHl'lhn rle ~llI'rra p(·rl~';llIl'nt(·,
dCIWIIIP('uh:llldo 'I. fUllcçõ('''' dI' promotur til' JII~tl\"~ (: ..c·
crr-tario os ,I" ('''Il~plho de "11 '1"1":\ Jl muaneute
du dl\;18>10,
podendo (I 1l('('lIH:lIlo (' ·(·oltH'r (I defeusor que ~('r>l \1111
<l(lvog:1l10 "II oflicilll (lo l'xl'rl'ito activo 011 dI' r ..~.·n',1 e,
não o t'~('olhl'lI(lo, !wrá 111\111('11110" (lo ('(111('Iho de glll'l"l'a;
quando hOllVl'l' 1111rlivi: ito lIIai
UIII ('011 ('Iho de ~Ul'lTll
11(·rlllalll'nt(·, (I ('OlllllllllHlan!(' I'~('olhl'rlt (1(' ('lItr(' o 111:111110'
tor('S, dt'fl'lI~ol'('s (' ~N·I't.t:trio. o (!lltl 11('\'('111 f\llll' '1'\1,1111'
jUlIto ,lo rOIl~clho d,' (li "ipliu:I, () l'IIU ,·Iho r,"I1II1'!lI1 ",h'
til) l'OllC.. lho ou h;lirro 1111<11'O""OI'l'I'n'llI o fado!! de q'~,.
!tonl'l'I' n tllmal' ('011111('illll'II!O, ,1<'1 (lido <l )11'0""1; O, ,!t·po!.
<lI' COllI'lni,lo, ~I'I' ('lIvi:1I11I p,·lo }Ir,. i<ll'lItl' :111('()III1I1Il1\(I:lII~"
,I!Io dil iNllO, '1111' II )"'IIH'!!' 1", aI) milli t( rio <ln gnl'rra t!I'\'I'
t1nlllt'u tI' iIIformado,
l~llI'1'"II1!O uliu for ]l1~\'li~'":lo o )'l'gulallll'lIto l'~IH'I'Í:1i "II} 1}1I('
~c (1l'flllatn 118 attl'lhu'\,II('1l <III <lh·,.I'''
1111'1111.1'0 <III "<lll.
selho I' l't'g1l11' II 1";1'111:1,10l'I'FII<'I'!ho IU'II('" II, g""lIil"
'.Im
O fOl'llIl1llll'io i~IIIi('Il(lo 110 I'l'gllllllll!'ll!O
JI,ll'n
t'."c '1l\,1~,ti
lei tle },1 ti.· Jlllho til! 1 [,Ii (1II'IIl'llI ,lo " "r('it<, II,. :1" ,!t.
18;)H), ('0111 a~ n1tl'l'at,'õ('~ :I'IlIi 1'1' I i t ,_ Artigo
112,0
:\ 11:)," ,lo (ICI'I'do di' :lI ti,· tI,·z'·mhro. urd"1II lI,o.! ,. r,i,
rI
COllsplllOIol 'vcnt '(Ui ',",-~
'11I}lrl' 'I""
t"lIhUIII
orgallbHl··~C, ~àn l'IIIl1}1I1~t<lS1)('111 "<lmlnlultl III' ,II f<ll"
çaR (' Jll'lo~ doi" otli('inl'~ illlllll',lin!,I1IH'lIt
illf"riol't.
('lU
gl':lIllla\,ào
,. Illlti"II;,la,I(·: '1'IIlII<lIl, !'<lr{III, Jlllr n!tll ,I,'
ofii('ial'., d(·ixllr ,I.. ,. IIrgalli 111''' "uII~I'Jh<) Jl I r.innll di"~
tCl'lllillada,
('. 1\ adlllilli
!I' çilo (' '111111 ttitl'l 1111 ('Ollllllllll'
(Ialltrs ,Ia t'II'\,:I,
.\l'tigll.
Ii," " i.o ,lo dI' 'r, t , II I ti,
Hctl'lnhro, ol'tl"lII II,· 2:1, , .•...
, •.•..•.
, , ••••..•.
~!íl
Con ....
11.11
u do !"U})10(',UO t.·lhullul nclltllnl
_
t.·n.tivo
E 1I1'A' ,lo 111'''\ i'll' III .. III l' III' <) "III 'lU"
foi 1'1'('01'l'l'lIt .II\~' II r('u 1111 1,'(·1'1'ir ti Ilort
• l'f' ,rl'itllola ,Iil',·,'\,il., (Ia ,hllilli~IrIIÇll" mili 11', 1'"1' II II tl!r fuu
dallH'lIto li all('ga\,l'o ,lo rl'('"rrt'lIt " I iKtn 'IIH',
glllHlo Il
(·xp1"·~ II ,li~p"8i\,ll" <ln rligo j~o· tl I i (I, ~. dI' ~ullho
dc 1 1;4 ti (,oI'0Ili'i8 (111I')ln
~ "III
g 11(' • (I !.l'Ignlhl
kÓ podilllll 1<1'1' I'pf"I'In:lllos
CIO
.( 111'1'(]
,11\ i 10 POII\ II
f;ol,lll 1Il1'1l III ,II' l:1tl OOOrt'·i "llIlItI'O IUII'" tll'p(,i <111pro.
mo\,àll á(l'll'lll\ po~t(), -1) ,'}'to ,II:! ,I ln li , orc! 111
• n,"l:l"""",.".,."",
0'".,.
0',.,
•• O"
••
Hl4.
E (I:ulo pro\'illll'lIto II.II~1'I'('lIr II. 'III qu,
n corrcllt
Hll.
phad .Ja'·'11I1' tia 'ulIha. E 'qlli"1 AlIA'1I t f!c. II {"'.
llllh II, ~lall'H'1 .11I1I(l'lilll til' .\11<11' ti·, BI'1'1111 lo ),lIpf'
,hl
Co~tll .1 JOIIII ('arlo Clll'nl1<'irn B to (' r(' 01'1'11, ( de •
tiuo AlIgu to l'iIllCllt,·I, tollos 1\ I'irllllt
.111 dil'l ç da
0

0

1

,!t,

,!t.
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o o
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o

o

o
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administração
militar com graduação de alferes, d elarando sem cffeito o despacho de 2 de junho de 1HUl que
preteriu os recorrentes,
e mandando que a Iista de nntiguidltoe~ dos oftieiaes do exercito se rectifique e reponha,
no que respeita aos recorrentes e recorrido, uo estado anterior ao dito despacho.c-c Decreto de 17 de junho, ordem
!l.o

11;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Contabilidade
dos ·on ...elb.ojojadnlinistru ti vos- Vide ESCl'iplu1'al)cio e contabilidade d08 coneelhoe admiuist.raiicoe.
r
Contngeul. de tCJU}>o de loIerviQo-AH pl'llÇUH que C1I\ conselho de guerm forem absolvidas do crime
de deserção, não lhes será contudo como tempo de serviço
militar o de nuscucia não justificadn. - DiHpoHição 12.' da
01'<1('11)
n. o !). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..
Aos ofllciucs do exercito ou da armada c aOH fuuecinnnrioa
civis ('mpl'('gttdos IU\S ('ompnllhills de Moçnmbiqn«, Inhumbuue e I bo xmtu-sc
o tempo pflm promoçõe«,
aposentaçõce, refonnas e medalhas hunorifiens como se \Htiv!'HS('!I\
serviudo l'11\ qualquer província ultramarina
por numeuçi'i.o regin, lIão rondo OH oflicia\'H proll\o~i'i.o ao posto iuunudiato. - Artigo l.u da curta de lei de 12 de abril, ordem
n." 11
"
AOH onit·ia(~H em H!'t'Yi<;O activo (lo exercito (PI\' f)'('(l'l{'lltHI'HItI
na (,iI('ola (lo cxurcito
OH ('III'HOH militares
011 :tH di~('ipliIHU~
prcpurutm-ins (l'PHh'li CUl'l'\OH IH)~ ('~tHl)(,1 ('iOH'lltoH de instrucção
HII!lPl'iol'
untes (ln prolllulgn,i'i.o
do ()e('1'do d(' ~ 1
0(' (!ez!'lllbro
til' ltiG3, é ('olltado, \'XPhl,i\'ltIlU'lIt(' purH OH
Cil't'itOH d(' r('fOl'llIn, todo o t<'I\l{lo dI' fl'('qIlPIH·ill
dOr; (lito~
Clll'HOH c <liH('ipliIlIlH, <I<'I)OiH (loH !,(~Hp()divol!ali"tlllll<'lltoH.Cat'ta d(' lei <l(' 12 <lP IIln'il, ol'(lplll n.· I~..........
. . . ..
Ao tCIH'llt\' cOI'oll('1 de PllgPIlI1l'l'ia, ('oIlHtrmtillo
.Jor;{\ dr' Brito,
{~ ('ollt:u!a, 1l1llt'III1WlltP pllm OH ('tl'eitoH d\' l't'fill'l li II, It uuti·
guid:ulc
do pOH!O d\' t\'lImtl' d(' 1;) di' jllllpiro de J87:l, ('m
que ti.i co)!t}('ado IlII 111'11\1\ II (l'W !H'!'t('Il('('. 'Ill'fa (), h'i
, tle 12 (1(' Ithl'il, ,ml('11I II." 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
As pr:t<:aH dll HP$'1I1H1a ),PIWI'VI\ ('h nlllfltl IIH, ('OlHO Hllpplellt\'H,
no ~\'I'\'i,o IldlVO, {, ('olltn(lo (lPH(!c o ,lill dll Imll IlJlI'l' ('II-

ta,:lo. -.

T." H." <1n

(!iHpOHi~'l\o

Conll"fUU('jojl,)"('!oj
«(

H.· da

OI'(!t'1I1 II."

1:1 . .. . • ..

368

l!l!)

~lf)

236

237

:I:H

('lnriuI"I - USUIII () II\(' 11\0
UlliforllH'
([OH Ill<'Mn'l! dI' ('lll'illH, ('011\ :\ ditl'p!'PII<;11 dOH galõet! doj,l nlnllWl'rH e gnlll'lIi~u<'tI
~('I'('llI dI' Iii PIH loglll' (I'
s(,d:l, (\ ((,I'em lima HtS Iyr:t ('ollo('IIIln IIIl nHmgn (lu IIra<;o
dil'('ito.-..Artigo
:I Lo <lo <lp('r('tn d( lO <1(\ ~I'II'1I1hI'0, Ul'd('1I1 11.° 2;)
Ii 10, li, '1, GH7
C()lll .. nJlH~jojlr(·,",(1 '(·orIH'l(·jrol"l-1
IlItlOllll'1lI0 ultif'orllH' do IHI' tre8 <I" ('OI'lIl'!('ir()H, ('IIHl II .Iit1,']'('llI.;n
do, g-nlo('
do :11:1111111'('8 I' "ulIl'Ilit;o('s ('1"'111 d.' Iii. I'11I 10g-;\I' ti" ,'.Ia, I' ton'lll
1I11l1l ~(í ('01'111'1:1l'oll'II'HcI L III 1I111llgn
do IlI'IlI;o din ito.-Artigo
;\ L" d.. .11'('1'"(,, d,' lO .I" <'I,'m·
!J1'tl, OI'cI('1Il II." 2;-,.. ' ...• ' ......•...•
Ii 11. lili,', <i70 Iii I, li7
OJll.·:u
... • ... i I'C'
eh' 1I11I,...i(·"
I' :1111 " III" 1Il"
IIlIif"nll~' dOM IIIIl~i OR tl'II.10
oiro. do pnolmo IIdllph.lo jlflra:

!l0I'

di

tilldÍ\

o

11111

"til.'

dll

dos. 11"'1" , ~ll rlH'(', lido o~ hol'.Io
da 'oln cI: .i'lCllII'II.- \1'ti,o :1,." cio
(lendo (I" 10 dI' (11'111111'0, ordl'lll II." :.!;) •••••••
Ii11, Iii,
dÍlI

,I

'7
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Cordões - Os capacot s dos officiacs e praça

de pret ~~s
regimentos
de lanceil'OH PCIll cordões ~preto", OK,dOâ~
ciaes são de seda e 08 das praçaR de lã. - Decreto
685 687
de setembro, ordem n,O 25 " , , , , , , , , , , , , ' , , , , , , , , ,
,
Cores -.A lcm dos emblemas
dlstincrivoa, diff l'ell\fimj' c
as díversas armas e servicos do ex 'rei to pela côr do« a,
d os UIlIif "r~ne",
~ nuo (~
nificios empn'gacloH na numufncturn
,
panno azut feITe/!.' para O~ ('I fi 'O~, dnlman-, ,l:V!lIctall
barrct 's; illcsch\ asu! claro para ru calças (' eulçõ ''', com
exchlHào (laH cal\"nH 110 ministro, (lU \ ~ão til' panno azul ferrete com galão tll' oiro, donominado do Imperador, na costuras cxt 'rior R, (' 110 otlicines gencrne
1[111', alem (las
calça e ('alções de lI\ü, 'h azul .luru, t êvm tmubem l':tl\'lls
Como a (10 ministro'
mescla azul esc» 1'0 para Oi<capotes ;
prumo azul clllro pura
, " ' de
, ,,~ vivos (a
I (1\'1.
1" II (I'
ILs !n"v"\:;
pret de caçllllol'(':;, vivo, I' divisu (lati l'~'a\"a (I:~,,,('''IIIPILnhins rlu :ulllüni tl':l<;H.Omilitar, I' goill, \"1\'08 (' I!L\ 1 II (las
praçus do eol'po ,II' allllHlIOS ,b "'I'oL\ 110 1'. ('f('lt",: Jlnlll~()
preto para IlH A'lIl1rllit,:u(' da, praça de CII_g"I'IlI)(,I'ItL, :tr~llhcrin, illf:tnteria, caC;llllol'l' e :!.• ('"lllp:Ullu:~ (~a :ldnllll~Hh'll<,'i'íOmilitar; p:llIllll ('(!l'1Ilt~illl plll'll a g'llll:'lI!<,'Ul'S ~a P! l~ça~ dü illfallt\'ril\
I' L" l'Olllpauhi:l d:l adllLlI1I l1'a<.:uo IIlLI1Htar; pllllllIJ l'1IC(lI'lt(~d() lIa:'n a gll l'IIil,';'" ,e \'LVO ,11\
prnçllH
(III clIgl'nherlll,
IIrhlllll'ill
(' 1':\\' Ihlrl a : e ]11\111\0
úrallco l'am 118 Ill'll<;a~ rl'fnTlna<la
._.\
J'tiglJ :,1._ <lO"llt'I'I:~~O
de 10 dI' 'ch'lIlhl'll, l)I'(h'll\ II," 2;) .• "., __ , _ 1>:10, (;,11, ti:).), 656
Cornet(_~ir()..._ U !Lili o 1111' 1110 IIllit'oJ'lll<' 110 \:01111':1111"tre lle c~n'lIl'tcil'()~ CIII o I'lllhlclIl
!ln braço, IClIIlo (), (h.
engc:lhül'lH,
1I11H gola~ <ln jarllH ta ,I)
('IUh!1'1I111
lIa ('0111_
pallll1a~ II flue pertellcem em 1lll'lnl 11111' rpl!., I' o d:L 2.'
compauhia da :UllllilJi~traçfic) militllr o pdtillu: 11\i\'aclo d •.
prumo nzul elaro, e o g':ll:lo dos aI lII:1n' (' gll,II'ui.,.c,'
prcto C Ilznl claro. - J) 'neto dI' 10 til' sl'Il'lIIhru,
UI'lI"1II
n,· 2[) , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , __ , _ , _, __ fil; ,H711 ()j J
678
Corpo de nlulllDOIoi
<lu (Ioi('oln
do..
C'),"eito - Vide JJarrelp,~ - l/()/ill _ ('u/,; 1$- ('U/IO{tSDollIl(lIt8_ RSPlll'lIs_ (;rullotl i"1/8
, Polaiulls-SlIllUto
- UII~fhl'lll ,
E cou tituillo I)('Jo UlUlIllW IlIilitllr

quc

j'f)l'I'1II

IJu.

'ali-I'

10

11 t(I

110-

I!tL

pra<;Jls de prd, no~ ([1m

dUlt<;ilo III' prinwiro$
arl;l'lIto 1'lHld
111" th <'rl'1Il
na OC('I~ ião (IIL Illlltricul:t;"
I[U(' fI' 1[lIc'lIt I'c 111o I'UI' '8
de infl\utcrin, (':WI\llarÍll nu I1dlllilli trll I) lIIilitlll' Cnll 1'vam o vOllcilllClLto do po to '1"1 tiululIlI 11111111
I[) "IlIatricnlnrlllll,
I' os ([110 fn (lU '1111\111 08 I'UI' O II.. II' 11111ri l 011

artilll\'l'il\ terLO O "lIchllellto UIIÍI'o do 00 l'{'i dial'io,
pelo po to I'fl'e<'tiyo !l1C'S não pCI·tI'IIC 'r outro III ior_
A tOllo, ('i!tPR ahlllll108 é ('uuec did" UIll RIII") LI tol 'r Il ia
,c

n!('1ll (III!' Jll'll~(),

'1"e III

(!t>

ig'III1I)OS pur,l

n \'C)UC)II i'io tio

u

,I rl'm
!t'r:llll'ill, 1)('1'11111111'('1'111
1'11
'ulu, tom m p rt n, "
l'iu, IIlilitnl'
('.
si 11'111, 0111., OU\ illtc ,Ii ,l\t! (I, 'III ~
do mlllO 11"' fn'qul'lItlllll,
I'
1[lH'l Ilno p ti r 'III • IIcluitOH l'ur,o
1111 1'1'11o, lIHlrl'udo
ào trllu cri!
p r. c I'C 1'}lO da ua anila ('0111o pn to l!ll tinb 1m qu mIo (' II _
tl'iCIIIILI'ILlII; UIl (l"C COIlC!Uil'('1Il o 'UI' o d iu~ Ilt ria c)u
80,

;

o

I'dl'l'l'lIl

'[lIl!lI!IlCI'

1I1Il'"

1II
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cavallm-ia são tambem trllll~f('ridos
pllrll. os corpos da sua
arma, ('01ll0 primeiros sargento"
('Hdpt('H, (' maudndos npn'seutar na respectiva ('~('ollt prutic« para H('gnin'tn durante
o armo OH diversos ('mHOH, cxercit-ius (' tralmlho« fJU(, COIIstitucm parte dos progríllllllHts d'eH~uR ('Hl'olaH, findo o qunl
recolherão aos corpos c são promovidos aspirantes n 0Hi.ciaes COIll o vcnclmento nnit-o de 500 réis diários,
Este corpo é dividido ('111trl'H cornpuuhius couuunndudns
pelos instructores,
coudju vndos por um tenente
adjunto ; c
todas aH praças
d('Y('Il\ oUl'dil'lH'in ílH (LUC forem nomondas
}laru exercer fllll('<;õcs dI' «onuuundo ('lIl qUHcHqll('r formnturas ; c, IJI1Utl(lo para OH H('l'vi<;OH('H('olurPH for conveniente
eiltaLdc(·pr
tUl'lnftH d(' nluumos, H(,J'ào lIolnPluloH pI'lo lento
ou ofiiciul (lllC dil'igil' o H'ryi<;o para (·JI(·f(,H de tnrmna, 08
qUI' pela Hua aJlJllicll<;ào c~l'olur (' comportamento 111(')'('<;IUIIpsta diHtiIH'<,'ào, H('lItlO rCH]l0IIHUI'('is pr-lu disciplinn dOH
HCUHaubordinmlos, OHqUIH':I III(' <I('V('III oh('di('lH'ia, (' t('rito
:1. son l':lrgo o mnteriul que for disrribuldo li HI1:1tl1I1l\:t.Artig'of! -17.", ·lIi" c [)O," do d('('rdo de :lO (1(' outubro (' 32 .•
(' :1·1." dllH iIlHtl'llt'ÇÕ(·g r(lg'1l1allll'ubtl'(';< pl'OyiHOrillH, or<lt'IIH
11.°' 2!) (' aI
,,
, .. , .,., .. ".,.",
~171,975, 1012
C01."])O do (~,.;t ndo :nua i 01."- - O !//,((I/dl' '"/~Iiml/l' (los
of1i('ia('H d'('st<, ('OI'JlO (~(':I]II«'('({'('0111IH'lI11ll('ho, dolmltll ('0111
dlILrlat('im~
c 1Ig'lIllrdIlH, (·!tl,·:) dI' IlIP~(']a, blltl(Jn, (' (,I1J~'1l0
dI' 11I(·Hl.'la (' hotllH d(· 1Il0lltal' ('0111 PH]lOl'IlS <1(. ('()I')'('Ít,
(jll:tlldo ('111 !<(,1'Yi~'on ('a\"l~llo; (' uo ]11'1]1/('/10 III/UiJl'//If', ('It.
JHI,(·('f(· H('1I1jl(·III1n.l'!rO, (lollllllll ('0111 jlJatillllK (' llg'lIl1H'tIlH,
('aJt;a aI' J11('~('llt 011 ('al<;ào (' hOl!lH, CJllllIldo n ('I1\'ullo.
Quando aH l.'oIHlic;õ(,s ntllloH]lJH'l·j(·aH o ('xig'Íl'('III, 'I ('apotl'
Jlódc taIllJ)('1Il ~el' lI,ado ('0111 o gl'lLlul(' 1111ifol'll 1('. - . Artigos 70." c 71." do d(·cl'l'to dI' lO d,' Hd('llIhro,
oJ'(!pII\
!l." 2;1 . , .. , •...
,
,
,
fi,! 7, 6GO
C01."renln(~
--Vich' (I/;Ii//'IIII'/I.
O d(·t(,l"lllillllclo )lUl'Il o d;'po~ito ,II' ]ll'nC;llM do ultl'llmllr l' o
adoptado
110 p:(')'('ito do r('illo.
.\l'Iigo
lG." do <I('('rdo
dI' H <1(. jlllllt(), O)'d('1I1 II." 1(j ..•..••.
, , ..• , •. , , .. , . , . •.
367
Cot ...,.; (1 ' nu'ri" () -A do gl'lIjlo/i\,llrx
(' /'('}Jfliçiil'lIlIlIlI
('0([(';/,((1/ ('; C/I rI/oH ((1I.I';lilll'I'"
l· ohl ida Illll'lI ('IHIII n 111111110
)101'
Illlla fo I'II11tia ('III <]U(' ('1111'11a 1I1,,<Ii:t dail ('ota" dI' 1III'I'ito
outidllH uaH !i(;c'H'Ht' )'('jwti<;'I('!'! (l!l~ ('!l<lpiI'lIR C' CIII'SOR1111.'i.
lim'!'!!, o 1l11111('1'0toht1 dI' diu" (1(, nllla 1I11~1IIP.'lIl1ll! ('uell'iriu; (' ('lIl'~OH, (' o 111111)('1"0 eI(· f!lltu~, c. (·IIIÍll(lo:lK g"('1'1U'1!pOI'
d()(·I.l~a .(·OIl~I~l'o\'adn JI~']o ('il'l1l·.giiío ".1(\1' <ln ('!<I'olll, on ]tor
motIvo .1 I1HtlÍtt'a<lo <1(. ttJl'l;lL llIalO)', ('11.10Jll'OcJudn lH'lo HI'U
cOt'tIi('j(,l1tp rt·lati\'o d:i a Ilntlill~'ào d"fillili\'lt.
'
A (lo gl'uJlo ('I/Iii/", l'l'llti('(), (111(' (·OIllPI,(·Jt('lldC' Ol! ('Í1I('o IIh.
g'l'lIpOH: 1.", 1II('(IlOi'iaM (' J!rohl('IIl:l.H; ~. ", Ira ha1l1oil 1111 alati dI' ('~tll<lo; :1.., tl'ahltllrOI! 110 ('aIIlJlo, 110, ln!Jorntol'io
O
1I0~ gnhilldl';;;
1.", \'i itllH (' miM i)1'~ I~ din'C'I'('lltl'" ('111:111('.
h:('IIIIPlltOA, j'ol·tifi('!H;i'i ,ol1i('illll",
('~('oJlIs pn li('n I' RPr.
VI~OH cll' ohl'n!! (lllhli('l\ , <1(' IlIilla I' lIlilitll1'l' ; rI.", t(.(.ollhp(·.ill.l(,lituR l11i1ita)'('~, ,ia"('1I
<lo ('Hlndu 11111 i01', ('Olll "
('o<'fh('I('lItp l'('lati\'o dI' igllat!o parn ('a<lll nlll ])('10 ('011 ('_
lho !ll' illRtl'lI('~·itu, l· I'c'pl'l'lwlltada
1)('la Illc'·din ela ('ola (1(>
III('rlto d(' ('ada 1.lllra <lu jll'O\'1l do 1." 1mII-grupo, 11\ nlia(Ias 1wlo r('~pc '1"
Ipll!c'; a do ~." nh-gl'lIp"
oltt('III-SP,
C)
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,
do~ trn-a
para
vnda alnmuo, e cm pn'll<'lIl,',l, (!lt •uvnliaçâo
,
'lf}lli('RIHlo
balhos, feita por 11m jury de tl'l'H lentes, mu I.
ti'
' num
",
j,
cota de
to Ih' (':lI I :t trn b nII lO III '1o I'C~JH't'tl\'O
,
I t coe la
cieuto rl'lntivo I' dividindo :1 sonunu d'estcs ]lrol uf o~ IH'
ROIllIllI\
UOH lIICHmOS COdU('Í('lItl'H;
:1 do ,:l,. 5' 4.· 1<11 ):gl'l1.~)~~
obtl'ln-~e pura cndn nlumuo 1)(,1:1ti'H'IHa indicudn p.:UI 0_ .: ,
e 1\ do [) o ~llh-"1'lll)() Ohtl'lII'81' pelo modo }l1'('f;('J'I]1t!> ]l1ll1l
:,.,
','
'II a' rl.. I1l1t('1'I01',
o 1.. A forlllllla
para este grupo (lgU,.
dos 1'111
os
IJUI' elltra li multiplicnçilo
das cotns til' IIWrJto tI!· to ()ild~~
~uh-gl'Ul>OH JwloH )'(', poctivoe
C(H'HiI'i('lIt('~ relativos (' Ivillilldo II BOllllHa d'l'"k~ produeto pr-ln HHHIll:t df)~ 1;;(' _
mos CO('AlI'ÍI'lttl'''
o numero
totul dnH ~P""U"~ d('rtrlll 1:1 I~S
1.1' 1I1Y('r~()S "uh-grIlJlo~,
' ,
(O~
(' o nuuu "0I totul dus li tnl< nao
j IIRtifil'!HlnH a ('''''a8 "('''''õ('~,
.
I'
IlI'
A'do grupo I'J"'I'dt'illx militarc«, "ll!liI'IIIO p lilI/pu lIil/((, 'I
('oh
I:OIII]H'phcIIIII' ..dI' !\Ilb-grl1]ltlH I' :lIlIl'1 I'I"01 II'
• '. .do )'('''_
I
]lectivo.
8I1h-grl1l.o~. ohtl'lIdo.'-t,
:l ava1ia~il.o ~h'.flll1tl\'lIlll1lt)' _
t
l('atl! Io II cota
110 grupo
})('l'n ~('II «( .I'flll'H'lIt'
·Ip I'
ri' a I.
\'0. - ArtigoH 7." II 2:1.· t11l~ iII tl'll('C;UI'H 1:I'~lIla~lIl'lItll~~;~ 104.0
Pl'oyisoria~)
01'11\'111 n .• :31 ...
ln:);), 10:11;, 10,17. 10:38:, 10:.1.. ,
Cl.·('dit o'"' <lu"" l)J.·Uc;,'u
_ \'ill,' 1'1'IIça 'Jllt "!lo 8"'dI' I!O '111/1'(/111((1'.
•
Creditos
('S))(~('iu'
-I:: :1111'1'10 II'. IIlilli,<tI'I'lO ~~il
fllzl'utla, II favor 110 ,III gll"I'\'I1 11111 ('l'l'llito (' ]lI'I'ial til' )'('10
:l2:~H4 40:! JlI'lns Rol.rll lia" div('n'lI
IIl1dli1'i"IIC;UI'
]l1I1'lI
llat1I·~)H'7.as(loil('X('),l'il·ioR
fiJ"IIlRII" 1 ',·i.l,
111 '~IO-li;!I!,
!l filll til' ~1'~'('1I1r,'for\,llda~ I \'('rlm <I" ('II]1itu10
(: art!~()~ r('~p~'('.tI\'08
t111~t1l'tlJ1l'7.a Ilrtlill ri t I' '. tr:lonll1lnna
<~o ~.Cl·C1CIO <h, 1~9?-lHn:l.
pllm }1I1g'III1I1'lItO,I,'. ti., 11"7.11'"
lt(ll11~hl(ln~
('1'111 Ihl'llla'--})"('I'Pto
Ih, :!I di' IIII1HI. 01'<11'111
o
o

.1l. 1D

,

........................•.

, .....

, .....•

, .• , ...
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E abcI:to 110 lIIil.li~t('ri() lia fa1.('IIIIII, :I favor .10 tia 1-!III'rl':t, 111.1\
cr('ljlto ('''}wCl:tl d" 11 :7:1:3 H{i:.!rt"i" JlI'IIl
ohra
.la .h.
YCr~lI>\ anl'tnri~a~'õ('s
para
Ijl',)H'ZIl"
.10 I'. TI'id"
fi I 11)11
II.. lH8H-18S!l a lRflO-lH!)l, II filll .}I' ,l'rt'll\ rt'fl)n,nda
118
v('rha~ tios a1'tig'ol'l 1'1', 1H't'ti\'08 <Ia tahl'JI
<III (1(' P('1.:I 1]1'
lH!)2-1H\I:l, para }I11g'llIlIl'lIto IIII!! (I.. IH'"
li'llli.ll\tla
e (III
divida.
»ccrl'to di' 2:1 III' s('tl'lIlhro 01'<1('111 11," 2; •••• "
!I:.!9
Cnl.·""olol})rOf'p"""Uldo"" nu '''''('01.. do (' ('1".
cito - ('''I'IIf1~ ri, i/(f,wl' riu I (II' ,!l{II';II, 1.., 2,1
.1.
('n(h'i1'II~; 4.· I'ad 'ira (fnrtitil'II~'il"
(I" (' Iii!, IIIIJa I' illll'roP
vi IlIla, lIo\,(1 ll dI' fortifi,' ,~o p nllUH'ut.' ( ti.. 'II IIt.l'llI •
(\ Ih'fl'lI n); i.·PIlII('irll
(pohora
, IIIl1ni\,~., (' rtilido
mi1I0M li fahril'o, IlJlplil·lI,õ..
1111 plHltog'rllphill
no 11" ti
g'1l('rrn); 10.· "a<lcir.L (to)1og'l'uphia I. (iII'!)
d~ '(Uo" Na,
1.·, 2,' c :1.· calh'i: 1 ; 4.· I"ldoira (forlifi
Il\'à"
,I (' 1111111Ilha c ill1]ll'O\' i alia, part.· Ih'8('ripti\1l
(Ia furtifi '11\'1 I )II'rmaJH'1I t (' pro\'ÍHorill.
atu'l ue
d('f('1I Il dliM Jlrll\,1l f1I1'1I0
a c()lI~trll('C;ão
dI' ~npll~ I' IlIiltn • t l')It'I1I11I)'
fi •• I' i .•I'al1('il':\8; 10.· l'IHh'im (topo;;r }lhia); 1:1,· ('IHh'ir (ri' i t n.
cia (lo 1IIIlt"ri:u'.);
1 L· l'lul"ira (1III't'hallit'n Il]lpli!'ullll
1II1Whill:l~, JllItl'llill:lS de Vapor I' 111 ('hillll fl'lTlIIllI IJtll ).
(JI/r.", di' r"'1tll!'f.,·ia lili/i/II!', 1.·,2 .•,
I' 4 .• 1,111 il'fl '
call1'ira (( U';'ito 1108 )lmjl'l,tl'i
); ft· (·,d. il'l\ (}Iur , ti" cri.
pti\'ll .10 1I11ltl'rinl d.· artill)('ri:l);
i.· I ,ul .. i1'll (I' ,h rll .1111).
lJi~UCB I' Ilrtilicio8 t'OUI (';\1'1'1''\: o 110 fahril'()
I'pli
• O II

r,.•,
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photographia
aos usos da guerra); 10.·, 11.", 12.", 13." e
14.' cadeiras; 15." cadeira (estradas, pontes, priucipins do
direito administrativo
applicado ás obras publicns): 16.·
cadeira .. Cm'80 de !}uen'a, 1.', 2." e J." cadeirns ; .1.. cadeira
(fortificação de campanha e improvisada,
pnrte descriptiva da fortificação permanente o provisoriu, ataque o defonsa das praças menos l\ eonstrueção de snpaa e minas,
applicnção da fortificação á defensa dOR estados, torpedos); 5." cadeira (balíatica externa e suas applicaçõcs no
tiro das bôcns de fogo); G.A cadeira (part(· dcscriptivn do
material de artllherín, serviços de artilherin); 7.' cad ,ira
(polvoras, munições e artificio>! com excepção do fnbrieo,
applicações da photographia
IlOS UHOH da guerra);
~.", D.·
e 10." cadeiras; 1[>.· cadeira (parte descrlptiva de estradas e pontes}; lH.· cudeiru (parto dcseriptiva de caminhos
de forro, exploração,
tel<'graph()~).
CIII'SO dr administração
militar, 1.' cadeiru ; ~.' cadeira (uoçõcs 1:\01>1'0 o m terial
das dlffurcntos urmas, NlllipagcllH
militares, couununicaçõcs milirnros): ;l." cndeira (tadi('a de marcha (\ de estaeiounmento, prineipios
de cHtrat('gia);
10.' ORdeiro, (ll'ituru.
de CUI't:lH chorogruphicu» (' topogrnphiens). Curso de (·,,!}enheria cirii, 10.',11.',12.',
la! (' H." cndeirns ; l!í." cndeira
[estradus, pontes, priucipios de direi tu ndministrutlvo upplicado (IS obras publicas}; lG.' cadl'ir:\. ('UI'NO de fll,rlfll!lfritt
de 7IIil/(tH, 10.- ('llIll'im;
11." clull'im
(nmt<'l'i:ws • 1)l'O('l'l'~Ot!
gt'rlwH de COIIMtruC<;i'io, 1l.1'(·hitcl't1l1'1I)j 12.. ('IHIl'im (hydmlllira e HWIH UppliPI1'iÕ('R)j
I:l.·, 14.',15.",16.' ('17.' (·ad(·imH.
Aos ofli<'iIWS I1lH' ('Htudltl'l'lII o I'ur~() de gUCl'1'1\ {. (li~Jwll n(ll\
a fr('qu('ncia (' exames das <Ii~('Íplil1as <'III (111e .i{l tÍ\ 1'1'1'111
approvaçào;
llHSilll COIllO J)(íd(~ Al'l' altl'radl\
II diHtribni<;ii.o
mc(liante
eOllRulta do conselho de illHtrU('ção du (,H(·ol!l.
Artigo 9.° (10 dc('reto de :10 de outubro,
ord 'lU lI.":.lU . . .. 9G2

::1:)
D

bi"to". <ln", Ju·açlllOl-Yi(lp
1'l'a':([/I '1111'1'(10 sel'/'ir
lt 1'((11/(0'.
De hi ~Ol!ii o (·redi t.o - OH (laH pl'll~'IIB ('0111 11IlSt;1l.~('II\
de I11IH 11:\1'11 o11troH eorpo Hii.Onbl\tido!\ o Ilholladng IIIIS rcI:tÇ,I)(':! dI' VPIH'illl('ntoR,
dI' 1Illllll'ira a 1'('UliKIlI' Ht'll1pre ILSl1l~
tl'llllHfl'r('II('ia
dos ('011l1l'Ih08 dOIl ('Ol'pOH II 11111111M prll\,I\S
pl'l'tPIH'ilun
para
HlJll<'lI('1'\ pal'lt ()lIdl' "iIo ('011l pllS Ilg~l11;
HC n, pl'lt~n foI' d\'\'('lIor:t,
a divida
{. n!>nllnda 110 ('orJlo
d'oll<!1' s:lÍn (' ahati(la
a ~na il11portulIl'Ía
11':1'111('11(, para
011<11' foi, parll nli li(·ul' 1:1111111'111('011. tituimlo
dh'idallo ('(lllH('l!lO. {lulllHlo o f1l1ldo d f:tl'llll1l1('l1tO 11110('olllportm'
o IU~'
gallll'l1t,o dos dpbitOH da qll~ !l'lIh:1I1l tido pa 11'('111 para
o rl'gillll'lIto,
1I1'\'1' o ('()l1sl'lho <Inl' d'i () 1'0Ilh('('ill1('lIto ti.
:tdl1lilli~tr:lI;ii.o ll1ilital', 11111' IIl'o\'idl'l1l'ial'li
('011\ 1'11i1'11tI'·
1111'1111'.- Artigo
:!(j." do d('('I'l'lo
III' I dI' ~I'I(,lIlhl'O 01'<1('111
l'.U :!:~
5[)!)
D(nnilollOluo
E dl'lllittido,
JlPlo 1111\'('1' 1'('q11 'rido, o <:Írul'gillo njlUll1l1h'
('UI illadh id ull t('lIlll1lr:1rill
eUl \1 U(·illH 11to, .10 '. do .\lil'lllllllL (;111·<11' • -1>01'1'1'1.., dI' .!fI dll juullo,
ol'uem li.O 17
"
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ou IUltigo SCl'll o chefe do 111'111117.1'111
' por este responsavel, Ü eomnuuulnuto (lo distrieto (, pocuniuriumcnto
rl'~ponsuvr-l por todo o material do deposito, qlll' vigiarà II
fará vigillt' pl'!IIS prnças gmduadllH do respectivo quadro,
alem du respousnbilidnde
qll(' lho possu cuber IwIJt 8111t
dl'Rtruic;ão 011 extravio. - ArtigoM 77.° n 7!l.· do d('c'rdO
li!' 31 dI' dezembro de 18!lL, ordem II." 2
!!l,
De fardamento para as reservas - EII1 ('ada distrietu
de recrutnmonto
c reserva h!wrl'á 11111dopnsito dI' fardameuto de iufauturiu
on caçlu!OI't'A, alem dOM qlle R(' esrubelecorem junto IÍH ltllidildl'H Iwtivll:i (Ia~ (litl'I'l'('lItI'H urmus
ou serviços, quando para i~HO sejum votudos fundos, d v ,
vendo o numero de fal'dnllH'llto~ ('Xi~tf'lItI'H ('III cudn deposito exceder do um dei-imo (lo provnvul tlf' prllt;HR It fardar; II munuirn (1(' pr(I('l'dl'l' It f('lIovaçno (I\'str~ IlI'tigoH '
n. HIII\ (liHtl'ibuiçno liH tropllA netivas Hl'rá Ihlula ('III 11111
1'('A'ltlllllH'lltO pHpl'l'ill1. <~lIalldo 110 deposito
houver at/' (JllilI!tl'lItOH fard:lllH'lltoll, tPl':t 11111fil'l, 1'(11'/'111, ~(' ('x('l'dl'l' I'~tt·
numrl'O, tl'l'It doiB. - Artigo~ 7·1.° a 7<i.o do .lpl·rl'to (ln H1
d(' (lcl'.ClIlbro di' lH!J1, 01'(11'111II.· ~
" .. . . . . . . . . . .
Dc,...pnch.o llvrc~ de dir(·l"to,... -E 1\lldol'isll,lo o
<I('RJlILCho,li"rl' d(' t!Í1'l'itOH, d., oit"llta I' HOH' V(lItIlIH'~ ,'011tI'H(!O IIlI\t"l'jnl (11' ('ll1l1inho~ .11' f.,rt'o J)('I'nllvilll',
HO ,,"1nl'
· (II' !:7f\:I,!IO t'1·IHII·OK.-DI'I·l'l'tO .1(' 7 (II' jlllll'iro, ol·d"11I 11.° 1
E nnetorisllIlo o dl'~plll'h(J, tinI' dI' dil'l'ito~. d., (loiK \'('hi('ldo~
de (J1I1Ül'H l'odn8 I' (II' M(·tl' ('llixotI'H ('0111 pl'~'aH dI' fl'l'1'aItWntll, 110ynloi' aJlJlrOxil1ll111o (Ie I: 1~1 000 rt·i~. - DI'I'l'do
· de :H (!t' jlllll'iro, onlelll II." .-) . . . . . . . •• ."",.........
E l\llrt.OI·iHlulo o despl\l'llO, li"rl' (1(' t!il'l'ito~, dI' ullla "ni-n
contl'lIdo KPiH pl'çaH dp Jil .... 11' !lpdn, 110 1'11101'(!t' 1:J~ 1;)
, l'ôi~. - DI'('rpto de 21'1 (I" jIUlI'Í1'O, ()t'(11'1IIII." li . . . . . . . . . ..
E A.lldol'iHll(lo o dl':'PILl'ho, lin(' (11' dirl'itoll, dI' trillta I' tl'l'~
hllrriH ('olltl'lI(lo b\tno pllrl\ ('ilrtlH'hllllll', 110 \-nlor dI' rt'oiK
H::17:! ()IWI.- Dl'el'l'to ,II' lO d,' t'1"'I'I'"iro, 0I·t!(·11III." 7. . ..
l~ ItlldoriHildo fi (1I'';II,lI'ho, Ii"rl' ti" ,1i1·(.jtoH, dI' tl'('H ('l\ixlIl\
cOllt('lulo IlIIUl IIllll'hillll (II' ('111'1'''1-\''\1'1·llrhu·!toi<, 110 \'11101'
n.ppt'oxillm,lo III' 1: IDO 000 d·i".-J)I·(·I'('(O
d.· 10 d(' 1'1'1'1'.
, 1'l'iro, urd.'m II.· 7 .........•
, , .............•......
".
E I\IIt'toriHlldo (J dpHIHll'ho, !in(' dI' diJ'l'itoA, di' Hl'iM1'1Ii. .IS
(,ollt"lIdo 1111\:1prl'IIHIl h~'dl'llll!i('n (' "('IIH p.'rt'·IH'I'H, 1111 ,nInI'
Ilppl'o. ill\luln d(' :,:7R8 ;):!5r{'iH.
I)""rdo
di' 1 . dI' 1'1'\1'I'l'il'o, ol'dl'lIl II." H . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..
É Illldol'il:!lulo o dl':<pll(·!tO, linl' (II' din'itol'l, dI' 111111\(·lIi. Il
eOllh'lulo 11111tonlO 1I11'l'hllllil'O, 110 1'11101'"ppl'o. illladll (1"
• 2HO 'DOO 1'(\iH,- J)('('I'!'tO d,' lH dI' fl"'I'I'I'il'O, 'lI'dl'lIl H." H..
E alldori~lldo
(I d('HIII)('''O,
li 1'1'(' 11(· dil'l'ltO!l, d(' 111111\1·1Ii.a
('ollh'lld" 11111torllO IIH'(·hlllli(·". uo ,':tlOI' .11' ~:.lfi OO() I't"i .· 1)('("'l'to dI' 17 dI' 1Il1l1',0, 01'111'111II." to ..•.....
, ••.. , •. •
E A.lldlH'i~Il,lo o dl'~J1I1I'htl, li, 1'1' dI' dil'l'itoH, di' In'H '·ili. II
(·olltl'lI,l .. trl'~"llt .. ~ I' 111111"''101\'1'1 , 1111Í111)lortlllll'ill di' l'{·i
• :3: !li 1 f,OO. - I>pl·},l't.. d .. ~r)di' f,·, "I'l'il'o, ordl'llI II." !lo • ••
lo: IUldol'Í a(lo o ti,· PIl('1Io lil 1'1' ti" ,Iin·itll~, 11,·qllarto.'.(' "aiXliII ('olltl'lI(l"
1II111·hillll, lIU '11101' ti .. fi IH.";) lhllll·"H. -))1 _
('rdo dI' :11 (II' IlIlIrt,''', 01'111'11\ 11 •• , ..•...
, .... , ••••.
DCt04I)(~:l:n.íii ()l'(lllllll'iltt04
ou C' -t rnol"cllnnria - A I'(mtal' 110 allllO 1,(·,'lIIlIlIil·tj d,' [ '!l:!-I !1:1II»..
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de dirigir parte dos cxercieios de eoutabilidatle
c eseripturnçílo. Aos instructores cómpete-Ihca, eudn um 111\ sun
cSJl('('ialid:ulc, o ensino (lo H cxeruicios militares, 110 !IIH' sào
coudjuvndos pelos adjuutos; UlII; c outros ~ito tambem ('11carregudo« do serviç« do corpo do nlumno. , de manter IL
di~l'iplilla c a boa ordem lia escolu, tendo ai m d'isso,
do
equituçâo, o ensino (II' hippulogia, sendo substituido 1101:1
BCHR impedimentos
1eg:wij pelo instruct r de cnvullurin ou
pelo adjunto. Ao cirllrgií'io mór incumbe o ~ 'ni<;o d(' sande
de todo O pessoal, I' o eusiun dI' hygicne. O secretario é
eucurrcgudo ti\' todo O c-.podicute du secrctarla, dlrocção
C fiH(·llliH:Lt.'itOda lithographiu c mais scrv i<;08 qm' os r('gulamentos lhe incumbirem. Ao tkeeourcir« cumpr« exercer
as HIHU\ flllll'<;(jl'H 110 ('011.('lho ndmin istruti \'0, cm hnrmon ia
COIII o rrgllllllllcllto
IhL fIlZ('ll(ltL militar
(' muis dispo i<;i,('s
cm vigor. Ao o.11icia1 da /;iMiolhrca ('OII1Jld(', sob u dirl'('\'ILO
do bihllotln-curio, n (·oll';l'rva,.w
C (':Ltlll()ga~'iln dn~ livros
C mais materiul tia hlbliothcea, (' n Jlolicia d'cstu,
'rodos os Il'll!t·!! I' mais pl'~~oal ela l'I-ICOla I'Mito Uj('itoR!l!!
]('iH, (liHl'ÍpJiIlIJ.
!'l'gu!:ulIl'ntol:! lIIiliblr('~.-Artig-(Hl
13." 1\
21.0 (' :I~,.O(lo tlecn'to til' 30 d(' outuhro, (Jrd('tIlll." 2!l. tll;f),

llü() !lü7
Dinrio
(\.

··.·.···

.. · ...•....•..
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nl()bili n~·rt()- Emclltla Ili~tricto d
),('('l"Iltllllll'lItO (' rl'~cn'lI 1111\'1'1'11 11111(1'(' fI's tlinrioR 1H'n~ indicar, dia 11 t1in, IlH 0p('raçÕl'H !l. ('""el'ul:lr, ('til prl'~I'III",lt IlItH
instl"lu'<;O(" <lo ('(}fllllllltllln tio l'orJlo do <,stndn IlIain!', qllcr
no CIl~O <1(' llIohiliHIlÇílo da I'I'ÍlII<'irn )"('f'I'I'VIl, 'lnl'!' na g'<,rlll
tio l',I'I'l'ito.-Artigo
16.0 <lo tlccrl'to III' :11 ti tI'Z( Inhro
de lH!l1, ortll'lIl 11.0 ~ •••••••••••••••••••••
••••••••••
Dir ('C::"'IO (\n, lHhuillilSl rn(,';Io
,uUl-tnrYillr ('III/C/I/'SII para I>H l0!ltlrrs !,<l!lIlB d( IIsjn'nl/lll'. (/<1 IItlllliIlistrllçllll
milillll' - COl/lll1lla !III 611J11'('I//O Iri/III/til I 11(/111iII iIItralho -

..YOI/l('((r:(~(·/I (!tfillitin/s

-
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.'""lIIr 1I.I,'(;ell/1I·()t·iMlriuB.

l{('ltL<;ii.o dOH CHn(litl:ltn~

H ll"pi"al:!l'!I tia H(hllilliall'll<;ilo lilili!llr,
Ilpl'l'Ovll(lo8
110 ('OIlCIII' o <til!' IH' !',,"li~OIl
('In lU til'
<!I'ZllIlhl'O. - Dis!,o i<; o 7.' (t,\ onl"lII II." a:l
1311
Direi t ()fiiI (·oll(·(·(lt(lOf04
UI"i r..IItHin
"" do""
oJll('hu'l"i (' ))l'II~'n
<ln )'(.,.. •• ,., n - ..\ \ iIIVil" I' !ilh08 1t'gitilll{)~ 011 1('gitilll:HI()~ dI' otlit·ial's
(' ]ln,,;a
('111 l'ollllmll',

11(' ]'(' 1'1"\ 1\ Illorlo.

('III virtlld(

d(' f('rilll( 1110

11'1'11(']'('('ehido~,
trllOl'<lillllria
]'('itns
(Pl('

ti

('l\tt'~Ol'ilL tio

011 d(' dlll'lI<;1I )11'0\ ('IIi 1'11II' dI' f:l<lign I'
~ofrridll
('111 (':ulIl'allllll,
I '1'111 o IIH'~IIIO di\ ill\ H
C Iilho
(lo ÍJuli\ illno
tllL III' 11m

(',I'rl'ito

Ildi\'o,

11'1It10 ll11nl"'1I1

lilhoc

o

<lo

]lrl'f('I'<'IIl'ia para n allllli iio, ('01110 l'0rciolli ta
1101'1':11 t'oll"gio IlIilitm', ~ohl'(' o~ (los illdi\idllo
da l'ln ('
(·ivil.- ,\ rtigo 100.0 do dl'('rcto d(':11 til' tlI'ZI'llIllI'Il (I.. I ·tl I,
om('ill"

Ol'(lf'tll

].)i

)('U

11," ~" ,," •••••••

De ohaml\monto
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Illlq~:I(':õl' I' I In-I't II UI' th 1'1"\'111hOIl illfonlllH,'1 o (lo ('0111llllUld IIII h' do (i
trido; pudI III 11lI1I11l1I1 diJ"'IIIl11l'
d'<, II'
f'1'1"\ it;o (I otlil'illl'
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tnmeuto, (0 resolvidns pelo juiz de direito 1I0tl quinz e din~
suhscqucntes. - Decreto de 1 de dezcm hro, ordem 11.· 3~. lOG3
Dist h.H_·tiyOfoó de gradu.n~ILo ( clH""foó(~Vide Rm!Jli'1I11I8 e distinctiroe.
O posto de yCllfml de dicieão dixtiugue-se, nn» palas dns
dl'n~OIH1~ c chnrlntnirns, })(']}t corôu real e Ir('H estrcllns
ele pruta ; na gola e (,flllhõ R (lo dolmun e (Ollllhi')e~ do capote, por igual numero de CHtr<,llaH; 110 barrete, 1'01' tl'('H
gnl'H'" de oiro, um dn largura
dr O"',O~O(' doiH de ()'".otO,
I"elldo o mui- lal'l-(o collocud« 110 centro dOM IIHliH I'Htl'\'ÍtOt<;
(0 o de gellem{ de lJl'i,l/(((/a, por ter ~C) ,IUI1H <'Htr('IIIIH e 1\
eorôn nas palns !Ia" Ur:lg'OllaH e chnrlntcirns, e duns 1'''trellas lia gola (' cunhi'. H do dolmnn . l'llnhõl'H (lo eupote,
(' no harrct"
doi" galõet', um larg'O I' outro (OHtrl'ilo. ()~
pOHtOH (1(' coronel :lH· !tlfel'(O" ou ~('g'1l11110 tt-ncntu disfinB"1H'IIl-HC]101' galt)"H de oiro, um (OHtl'l'ito ('0111 a Illl'gurll (1(0
O''',OO!ll' outro IlIllill largo de O"',()~(), (OolJol'udoH 110H(':llIhll 1'1
<I0H dohnnns (' capotes,
I' nus prosilhn» dlll'l g'O!:tH ,loH en}lati'" dos oml!Ía('~ ()(o al'tilhl'rill,
l'IlYIlJllll'ÍlI, V!'t('l'illlll'io.,
pil'n<loI'PI! c clllpl'('gllllo~
(lIt IHhlliuil'lll'lIl,'j'[O militar,
(001l1 o
IllÍl0r\'lIlJo d(' ()"o,(XJI ('l\tI'C (Oado. 1I1ll, do t<l'g'Uilltl' modo:
CIII'Onel, tr(',
lnl'g()~; Ipl/mlr rlll'o//I",
(Ioil'l 11ll'goH; 1111(jlll',
III1l largo ' 11111 (OMtreito; ('({pilãf/, 1111\lllrgo; IlltI',iI/' ou JlliIlICil'1I
11'/1<'/11<" <!oitl ('t\Il'{oitOl:!; a(l;'''I'/I
ou .'ir!l"/ldo
1111<'11//', IIli I
cHtl'cito; I\()H lOI1Jlhi'Hodo ":l!)(IÍ<' ()('('lIpalll ~,') 1\ folhn I':..tl'l'ior
<11\ mflll1-C1l.OH l-C:t1l)(O011 di lill<'ti\OH
do pOHtn ()lI (' (Orei in
do!! oflidaclI (' pr:\I,'IIH «U(OlI~alll (,lIpotl' d(O~tillll,lo {II; IrnpaH
lll()llt:tclaH, ~ilo collo('I\doH lia Jll'(o~ilhll dlt gola.
OH ({lipirl/llf('/I
(( ojJit'iaclI, Clldrle8, '1'H' tcollhalll ohti(lo II lI)lpI'OVHI,'ã.o <lo ('ll1'~O W°l'nl do relll (·olll'gin llIilitlll', (0 OH(lo ('Ol'pO
de all1l1ll1oH da ('~('ollL do (Oxl'l'cilo tj'('llllllll glllito dI' oiro dll
largnr:t (hO()"',(Xl(l, coJ],w:ulo ('Ill 10,10 o ~(Oll('Ollljll'ill\('lItn 1I1t
lllllllgll ,lo hrllc;n dil'('ito, ('11\ ,lillg'OIlIlI, pllrtindn dn co tlll'lI
Ílltl'riol' illlltO 110 callhao I' illdo t(°l'lIlilll1l' lln (0 1<'1'Í01' lia
1I1t1ll'1I <1;1l'otn\"lo;
o~ (ln I'orpo ,jp 111111111101'1 tiO(OIlI1I1t golll
do clohllllll, ,Ic 1lI11 (' outl'O IlIdo ela IIh('rflll'U, (' trl'l1u dI'
1I11'tnl doirado,
'°1111011lI1I1paru OHdo, 1'1I1'~0. d,' il1t'al1ll'ria,
('U\ 1l1ltlrill (' udlllil1i!\trlll,'~o milillll', (0 dllllH l'ill'It o~ do de·
Illlli~ l'UrrOR' 1111(JlIl' ol.li\ ('1'1'1ll a~ hahilita',',,1'
to,'il'lltifi('l\
(hO~igl1lldnll IlU~ ('lIrhIH d(' I"i dI' 17 (II' I1IlYPIllhl'o d., 11'1 I I
(Ol'lll'lll do ":\"ITito Il.U li:!) (0 dI' ;) <11' IIhl'il dI' tr;I;) (01'11.'111
do co_I'l'l'ito 11." lH), 1("'111, ull'lH do glll:lo IlI'ÍlIl:\ il1di,ollllo
uma (,,,tn'llll
llH'tlll doinldoj
o~ '1UI' hO!l\P!'t'1I1 "(111)1111.
tudo o t('J'(°"iro :1111111
,lo l'lll-~O ]l1't'Jllll'lltorio JlIlI'Il as :ll'lllIlK
dI' (ol1g,ollllel'ilt ou IIl'tillu'l'in, 011 do ('mpu do (O~tllllo IIlli"l',
t(~Clll II 11l1'~IIlU g'al:io I' dllll~ 1'~1l'l°l1n~; qllallllo fl «11111'111(01'
do II pir:\llt'.s <ln dll ~"fI il1dit';\llll~, ('0111 t' (,111 :1" (I, ,lo
('O1'))()
(1<: allllllllo., 1>1rt"II('''l'l'lll
Il~ di\ i~lI~ ,h- .. nl.o nlll!.ll'·
r llto,
11 al.1\ -lulO 1111°111
do di ti.l1di\o,
dc~illllll(l,
,I' Il
(01';11'1'11:1f 'o ('III1()('llIla l1a 1" rt,o Rllpni,)I' dll glllillll ,II' •
\i:1I1a d',· 11\ 0'''.0111 , (OHpnC;11I11J1'1111'1~i 0"',0:10.
AH }I/W:II
ti />1'1I IHIIlIÍllida
iI 1I1.1tril·lIla do ill. titllln dI' II '1'0·
1l1l111ill ,. \ (0t lOri11IIl'ilJ , ,'0111 di' lillo n "Ii'l'ill:\l'ill"
t o(III !lO
l>rll~'" Ilinoilo O ('1111.1"11111
III M\.I ('I:! P, (·"IIL (l'" O:!;) dI' fll
tlll'
dlo llllolnl (I"il"ll,]"; n QI1", I. 1111"~:\ti fpilo 1\" I' igidn
}Il1l'a pie di n , • 1" I UI \1l('1I111111 tiO(III n ,Ii\ i ,I do !l'.
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só na gola da jaqueta; os 1II11IJic08 de 1.· classe usam duas
lyras de metal amarcl!o, iguaes ás dos mestres de clnrius,
uma em cada platina,
os de 2.· classe uma só na platina
direita, c os de 3.· clasee uma só 1Il1 platina esquerda.
O distiuctivo do serviço para os otliciaes do todas 38 ItI'II\!lR,
no interior dOH quarteia, ô a bandolcirn c o l' yolvpl'.Artigos
20.0 a 29.·, 31." a oU.o o 4H.o do decreto do 10 de
setembro, ordem n.? 2fl. . . . . . . . . . .. .
63r), G3U,

637, css, G3ü, G10, 641, G·j3
Di';ftric"to <lu. Guiu 'l)Or"tng1t(~za
gamrnto de

699
Vide Jlll-

militures.
coustituc
um distrieto
militar
autonomo, e compõe-se do .oncelho de Holamn (sód do distrieto) e dos eommandos mllitarcs de Hissuu, Cncheu e Geba,
exercidos pelos commnnduntea das forças ali destaeadas.Decreto de 21 do maio, ordem 11.0 lfl ., . . . . . . . . . . . • . . ..
334
Dis"tri(·tos
(l<~ z-o ')."11.1
a:uucnto
~)." S ')."vn -l"'ão trinta e s('is os diatrictos de rcerutameu
to
rescrvu, correspond nulo um 11cada l'rgilU('lIto de cnçadorcs e infanterin, com a sua séde na 10('1I1idad do rcspectivo batulhão,
n'cllcs se inscrevem 3S pruçna dlt primuirn c spgunda
reserva
domiei lindus no districto, seja
qual for o posto, arma 011 'l'viço 3. que pert mçum, devendo os de infunteria e ençntlores de cada um, quando
chanuulos no serviço activo, ~('I' ('111 T('gl'l1 neorporudos
no l'('gimeuto
n cujo (Iistri ,to pl·l't(·nçam. O quadro ele cada
districto const:t ti· 1 cOll1l11undltntn (ofiicinl
up rio!', trllellte coronrl
do l'Pgim('nto
on, no HI'U illlpetlimcllto,
O
oflieial que <1esempcllh • as SUlIH fl11ll'Ç()('H), 1 pl'imriro
~al'gento o 2 segundos
(que de," 1'110 SPI' I'endlllittidos),
1 soldndo, corlleteiros o fit'ÍH cm numero "1ll'Ínvcl (o ~ol(ludo "
eOJ'Ill'tciroil devem tel' muis de 1\111 1\11110 de AI'l'\'ic;o e fl'N·t i \'0
snjl'ito It 1I01llltl,'i'i.0 de eSl'nla); nos cli8trido!l 11.°' 1, :1, :1,
fi, 19 (! :10, l'IU cuja nn'a I'Htito (·()tnpl'l'h('IHli<lo8
os bltil'l'oS
de Lishoa
(' POI·to, tppm 1I11liH 1 AlLl'g'l'lItO l'1't'ol'llInelo, ('11CUl'l'('glldo de l'ondjuntl'
o :ullllilliRÍl'lulo1' IIIt '~l'riptt1l'll(;HO
l'olativn :\8 J'PHPrvIl8, (' <)lII11Hlo JlIt 81'<10 110 cliHll'Íl'lo nno
cativeI' <1(' gllll1'nil,'i'i.o o l'eginH'ulo d illt'IIlHc'l'in 011 ('!l('adoreli 00l'l'C14}>0I1<1(·1It(·, o quadro
'. 11l1gnl('l1ta(lo
('011\ 'mltiR
1 soldado; ('Rte pPR~OIlI c1('V(' J'I'si(lir 11a Id·d!' dos (listl'idos
c faz parle (lo qlllulro do hlltalhiio (lo 1'('IH'r\'II, ('011\ ('. ('III·
sito (lo cOlnlrlllllClallll',
<]ulllHlo
~('ja () t(>1I('1I11 ('01'011('1 do
corpo, e das praç,lls l'(>torlJlll(!llH.
A 1I01lH'Ilf,'ilo datl 1)l'I\Çll
nctivlI~ {. fl'itlt Jll'10H ·OllllIlIlIICIllllt(·S (los 1'('giUH'lltOS 1'01're8pOlH]('lltPs
nOH <.IiHtridos,
dovI'lulo ati 'udt'r'll(' a 1111('II
dos primcil'os
allr~('lltoA
d 'v(' )'e('llír IIOS mil is antigos (lo
corpo; 11.8 rpfOI'lJIIUIIll; Ú, 110 cOlltil1t·lIt(·, f('ita ]I(·loH (,0111IIllllIClmlles (Ias divi~li(,H ~ IItUI ilhas pl'los (~OJIIlllnll(bl1lt(>
lIIilitnl'1'8, !H'(!c uclo IIS cllh·tivll8 ('OIU'Ol'l'(,l' 11011 pOHtoH im!lI!'(Ii.atoH,
pllm " quI' 08 1'011111111111111111(,9dOM 1'01'\)08 dC\l··
rito faz('r IIS II(!CPSHIIl'iIlH ('OIl1ll1lll1ic'II\'ÕI'lI 11011(los ( i~h'il'!o ,
O COl'l'('IlIIH', 1I1'I1I11I1I('lItO ' 1'1\lIipIIIII('1I10 (11111 praçn
Ilos
qundroR, <J1l1l11(lo lI'cHles nilo Illja 08 1'1'111)(' livo (h'P08itos, II fornrl·i(lo
]ll'lo l'('gim 'lItO!'! ('OI'I'('HPOlld IIt(' ; ('
PJ'llf,'1I8 lll'tiVIUI, B(' o !'('gillH'l1to ('stin'I'
III MI'c!' (lo dil!tricto, lIílo cOlllpllrcC('J11 ,\ iII tl'llcçno l'I'gillH'lItlll,
I' JiZl'I'l'1ll
?"é1l8
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guado. a localidade
ondr- SI' renlisa a apresentação,
dos reservistas que se tenhnm ausentado por lllaiH de trinta dias
e dos que mudarem
de domir-ilio, se lhes deviam apresentar durante
o mez auterior ; á 2." l'\'parti<;iío do ministerio da guerra e ao quartel general da divisão, no
mesmo praso, mappas, um do hatnlhiío d r .scrva (' outros dos officincs e praças de pret, pertencentes
aos districtos, e que não fazem parte <los seus batnlhões,
e bom
assim nos commnndautes
dOH rospectivos ),I'giml'ntos
lt
rC'la<;ão dos offieiaos lnfcriorcs do exercito
activo pcrtcncentos aos quadros dOH districtos, para serem lucluidos
nas rclac;ül's que OH 1'1'gilllcntoH enviam á ,I'crcfltl'ia
da
gncrra ; ás repurtições de rCHC1'Yltou dir ('tun1l'nt(' ao commando do corpo do I'~t:ulo muior quando forem dns ilhaH
adJa(~('nteR, S('IIICHtralm('ntl',
nté 13l de julho c :n de .ianeiro dl\ clulll anno, rclltc;i'PH numci-i ns, T!'f<'ridllH :lOA 111timos dias <los III('ZI'f! nn teriores, por armas, ('Ol')lOtj PlI\ (Pt('
tilem aberta mnrrieuln,
pOHtOH, dIlHR('H o concelho» de todas RS praças da priml'im
segundu roscrvn, c nominnes,
dos ofli('illl's de )'('Hm'VII,
Os commnnduntes
dns unidudr« Hdiva~ e dI' reHPryll Pllviall1
s(,llll'~t1'l1hlll'lltl',
nU' :11 <le julho e 31 d' jallt'iro de ('IUIIl
allllo, no ('01111111111110do ('orpo do C'Hhulo maior l' !lO qlllll'·
tel g'1'11I'rlll da l'CHp ·ctiva diviHão, lllUPI'IlH, rpfl'ri(lol:l IlOH
ultilllos diaH dOA 1l1l'ZPH antl'!'Ío]'('H, dlt !'OI'\,1t cm'diva doi'!
corpOH, t' rclnçõl'H 1ll1l1l1'1'Í('l1S, por diHtridol:l
dI' }'{'('I'\1tatnl'llto I' rCHI'l'\ 1\, !lI' todflH IIS prar;aR <ln prillu'irn
(' R('g'llIldll
rcserva que tiYCI'('1I1 a IIlntril'II1a
nhl'l'tlt nos livroH ('OIlIPI'
tl'utcs (las ditas IInidllll('H; (', lUIS lIIe~IIlIlH dataR, aA tl'opns
montndM!
da ('R('ol:t pmtien dI' ('lwnllnl'ill,
110 ('Olll1lllllHlo
do ('01'1'0 do ('Hta!lo IIH\Ínr, 1IlllJlPl1 dOR ~nlipl'fl('H I]IIP tivl'r('lll, distinguilldo
os dI' 1l1I'IlOHdI' <{lmtro 111111011,<1< f]IIMro
1\ doze, I' OH dI' mni~ iflttdl', f\ lt ~,. ('OI1l)lllllhi:t Iln lI(hllilIiHtrllçào llIilitlll' \l1Il IIlIlJl)llt do 11\11111'1'0«((' \'('!IÍ('lIloH fllH'
JlosRllir, ('0111 dl·~ignnt,'j'(o tios (1111' Hil.O (,(III1·I·tol:l 011 dI'8('0IwrtoR, o 111111]('1'0 (h, ro(IIIH c (1l1ltlltns 8olipl'dl'A ]lI(' 8110
I\trellldns.
Em tOdUH UM rl'!llç{I('H, 11I:1ppllS I' dO('Il1Il('lItnH
r('H)H'divOH li ~('gllll(lll n'I\('l'\'It ([('\"('10 diHtillgllir-~('
11~ 111'11çal! 110 I'x('l'cito
Iwtivo <\111' ahi ('olllpletlll'l\lII
II iII tl'lI('','ílo
de r('I'rlltn,
rlu~ 11"(' IIi!O RPl'\ irtlm 110 1Il1'~IIIO I'. ('I'I'ito 01\
Os

não cOlllplptm'ulIl
II slIa illHtnl('','i1.o militlll',
('Ollll11111IlI11Utl'M !lO!! diRtl'idol! 1'(Jl'r{'Hpoud('lII-SI':

dirt'dllItl('ntl', com os (1'lllrtt'itl grlll'mcH dnH divisi'l S, iItHpl'I'~'il()
g'crnl dI' illfulltl riu, l'OlllllUllllllllltl'H
(los ('01'1'08 a !'I h OH ela
diifl'r(,llt(·s Ul'lII11S, dliM glll11'\lus In\lllil'Íl'lI('1I
I' do~ hntnl!tii('1I
dlt gllarda
fill 'rd, <loH lliHlril'toH d(' I'I'Cl'lItnllH'lIto
(' rI' ('1'\,11,
allctoridatl('fj
rivil! dll 111'\'11 do PU (!i",trido,
1', }'1I1'1I 1]11(' tii~'~ (I{· tll!tn!"istl'tI<;ll0,
('0111 1\ (li1'\'('~II()
(ln lullllilli: tl'n~1 II
1I11 h tllr ; pOI' IlItl'l'lIIl'dio
dI' ('ndl~ ('(I1I1I1II1Hdllllt(' dI' (11 trido
!l(' fl'{'1'I I tlUllI' II to (' rl's('r\'
, ('OHI 1I~ IIl1dnl'i.tlldt'
(·iviK tln
1\1'1'1\ do rl'~Jll'divo
di. trido;
por illtl'l'l1l\·din do CJlIlll'tl'i
gell('rRI'H, ('om o IlIilli t('rio <III g'1I1'1'I'1II' t(Hlll~ IIR III1t'!ol'i.
dntl(·s 1l1l1H'rinrPH lIil" (' 1"'('ifit'lItlll
no )'('gHI1l1l1('lltn, ()
dOR di tridos (1118 ilhlls IlIljR(·l'lIt(·
l'orrl'l\jloll{lrlll\' dil'\'
I'Íl\1,loPlltl'
('om o ('01111111111110
do ('Ol'pOd" ('stlldo tllll im',
ArtJgoK 1.., 2,', ,I.·, li,·, !l.., 10,·, Ii,·, IH." (' I!I,· tio (1t'I'l'do
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do pmmo do dolmnn avivudn 11(' encarnado
('0111 grllnadas
bordadas
a oiro, " ellnhiH'8 do II1"BIllO pmlllo. O de caçadores
é tumbr-m igual ao do corpo do (,~tll(lo maior, com ati guarJli",ÕI'R daK eostus (' dus JlHUlg:lH <Ii pOHtaH como indicam
as
fig. 132 c 1:12 a ; hOt<J('H de torçul (1(' sodn protn, de' fômm
conica ; ,,"ola rle p, nno )11'1'10 com 08 hordos nnteriorv
supt-rior glUtrlll'cidoH dI' g-alão de' sedu pretn, com OH emhl"lIllts 11It arma (Ie nu-tal doirado;
('llllhõ<' de' panHo <lo
dolmnn nvivudos
de preto. O (!:t 1t(/cLldel"ia l' ('01110 o uuturior, com os botões dI' metal doirado;
golll (I' 111111110('111'mczim, com o emhlemn
da nrmu (I" IIIl'1111 doir.ulo ; cunhõ: 1-1 de prumo do dohnnn
nvivados
(I" cllJ'JlH'zim.
O dn.
earallaria <', ('011111 o do corpo dn estudo mnior, com IIR
gnarni<;""A da
'oKtas (' daI! lII:lll~II,
('01110
iudieum 118 lig.
11 c 118 a; hotõ"s d" nu-tnl doirudo ; g-ol:t I' ('llllhlH' dI'
p:IIlHO «ucnrnnd», tl'Jldn a gola 110, t('I"(;08 nntr: r ior« ('H :\8
de galao (1(, oiro cmn (I 1'lllhll'lIl1t da arma ('III nu-ínl )Iratl'ado para 11I1I('l'iro , I' dI' fl':l1lio (11' 1« da )lrC'!:1 ('0111 o ('111hIl'lIIlL dI' III 'tnl doirndo
pn1":t OH ('II\llCI01"1'1:!a ('a, alio; os
1>0]"(10 1Illll'riol' I' illf('riol', (' 1l111'rln1";I~ lat('1"a('I:I, i\n II' i, Itdos ,1(' p:UIIIO 1'11('arlHulu, I' Il alg-i1I1·ir:1 t'. tl'rio]"(' gnlll'llt'ci(blfl dt' galíi.o dt' lon;1l1 dI' ~('da I)]·('tll. n dotl ciJ"lI/"!/it,f'I
I' ('01110 o dll iII!' IIt('ria, ('0111 as gllarJlic;iH'
da 11I11Ilg'1I
igu:w
ú da ('a":J1laria;
golll t' l'allhiH' I'(,t!olldo:; d(' '1'1Indo ('III'IlIt'ZÍlIl, h'IHlu a gola o ('lllhkllla
da (.1;\ 81' ('III
JII(·tl~I doirado.
() dos 1'('(el'i"ul'i"s
{, ('01110 o da ('II' :lIIHl'ill,
('0111 11. gola tripllrti(la,
1Ic10 II partt'
llIJt('rio]"('s cll' IHI11110
Cllrnlt'lollll (' II po t('rior llloul {'('rr<'l(\, '0111 o "lIlhl('IlI;1 da
ela '~(' ('III Illl'tal doil"llllo i eHllhcH'g rl'(lolHlo, (h, IHIIIIIO ('ar111l';lilll' o l)lmlo
IlIt( dor I' iJlff'rinr, 1\ al)('rI11l';) Iltl'rnl'
(' gola ~a() Iwi,'ndo,
clt' (':lrl1ll'loilll. () dOK }I!((!I"II/(/r't lI/h'O;l {,
('01110 o (los l'irlll""ill'
, ('0111 f goll\ (11' 1': HIIO 111.111 r. rr<'l('
H' i,acla dI' ('II 1"1 111'1. i111, ('0111 o (111111. 11l:1 dn ( 1 I (' ( 111 1111'tlll doil'lulo;
(·lIl1hi .. I:! 1"1 dOlldo d(' IHIIlIIO ('UI"IIII·1.illl. () dos
picarl)1' 8 l' ('01110 (I ti
'\:111
ri , ("'111 II gola tri" rtida,
f'l'lIdo o h 1''''0 Illlh'rion'
dt' 1',11111" ('Jl('al"llado (' o p tp.
I'itll' IIzlIl {'('ITt't .., ('0111 o t'IIIIII('II11 dn (,III P(' ,'III mpfnl doi
rn(lo; ('ullhu.
]"('(lolldC) d(' p 1110 azul fl'l"l'<'I(' n, i, nd) d('
('IH'l\madtl. () do (,nll're!lwl
C/, IItlmilli ração
I"{"{,II'"
COIIIO o do ('irnrgiü
,('(1111 a ,,,ln d( ,el1ud" (In'to
,h nda
d.· JlllIlIlO aZ1I1 (·1111"0 l'OIll () ('1111111'1111da (,III (' ('III 111< tlll
doi]"1 do; ('llIlh"
retloll(lo
dll IHlll110 Ilzul f. rI t(. ti d
1." t'IIII/}IIIII/litl
<ltt Ildll/illiN/l'tfçrll/
lI/ili"lI'
(', tllllllll'llI ('OlllO o
do!! ('inll' ,i,,(' , ('0111 II goliL P ('IUlItIlt' d( pauli
(' rtlH'zilll
:I, i\"lId" de' aZ1l1 .. 1111"0,!t'ml"
'0111 () (1I!t1('1I111
d (,ln 1.'.
U do, fl/l/ll'f!ltlrl.8
do sf('r('/ttr"i"d
/I iii/ar
{, ('()IIIO o do
!II}I1"1g \tIl! (la lltllllilli, Ir ç lO l1Iilit:11' ('0111 golll (I, I'HIIIIO
:l1.ltI fpl'l"I,t. II' i\"lltI d,' mml ('111'0, "0111 <I ('IIIUJr.1I1
dL
ela St' e!ll IlIl'tlll doil·ado.
O d:l prH'1I di' prd dt' ('Il\nJl ria lI),otoll
(rti('IlIIl11 111(' 1111
III1'io
d) !'Pito ('0111 ci I,otõ(
d' lIIet I IllIU·('IJ,
I II(\U (I
p!'illlC'iro ]lI"I'gado I flOI,()j(j
bui o da 'oln (' (I IIltilll(J III
('llItura,
t"ll<lo n ('0 til () II ti'içij,
d fl"llll.' d., 11111 Ó
pt'c;a cutl 1I111n ' 1'01111da ( 1111'1"11
L III li O"' OIin (h I 1'gllra tio «11t' Il (ln dirC'il
I' 1"11, '1lllllltlo nholllad
(i"II'
ollnJlo
til
(. t ; 1111' Z, 11 nltlll
d ultimo holll" d

L'])J ']<:

57

JNDICE

58

ue

excepçâo dus
cavalluriu ul'l't'gimcntndoH,
(0 pleudores},
c lH\dt' (Ompl't'gur-~t' 110 H(Onit,'o interno <lo~ rOl'pOH ou t'Rtabelecimeutos
militnrr-s, (0 nOH oxercicios, trubnlhos dtO
iustrucçjlo c formutnms em IJUlo lIH praçaH O()mpul'loçam dt'
jaleco dl' policia.
O dol mau tlo~ gl')WrlWH tem OH canhões gnnrlH'ei(loH em UlIgulo COIll uma tmnçu <II' ~\'tla prt-tn I' aM golaH (°0111('aSIIH
de punno preto IIOH tl'1'l,'OH alltt'l'iol'l'H, tondo II '(OHtltKI' 1I0K
canhõloH ns PKtl't'lInA distiuctiva« tia pnt nte,
Artig-o (;2."
do d('I'l'r(o dI' 10 di ~I'tlolllhl'o, urdem II." ~r).. " (i 15, tiO:l,
6UI, (JU8, (ji~, G7H, (i7!), Gl'!;l. 61'1. H!IO, sui, 6\)2, mI;" (;!17, ImH
Dra~:;onasHào dI' 1II1'tal duirud»,
('0111 81'iH (OHCl\llII1H
t'
frnuja solta, dI' (°ItTlotito d(' oiro, t(Olulo n~ dI: lIIilliHtro dlL
gUI'I'l'1I () emhh-mn 1'l'prl'H(0lltHllllo IItIl trophéu, (II' 1lI1't1l1
prnteurlo
100m Oon,U~5 rlu dinmetro,
(0 nH dOM g'lollt'rlleH nmu
corôn tO dllllH 011 tl'I'H (oHtnolhlH, tOollfol'lIH' a patl'llh',
dll
l~~'I~tlt, 1)(OCI'I'IO d(O 10 d\' HI'tI'IIlLl'o, ordem 11," ~;), • , (j;)·1,
6;)6"",

•.•.•

, ...

" .....

,.""

.. ".",."",

••.....

n;,!)

Dll.rnçtlo ,do", ('11.1.",",0,,", du. (' '('ola do ('. 01'cito
E d(O tnoM IUIIIOH JI:1ra o (!to I'IIg-cJlh\'l'ill Illilitlu';
doiH pllm 01' (](Oillfllllt(ol'ia, de to:tvlllllll'ia, dI' Ill'tillH'rill. (1,0
g'UI'I'l'Il, de I'llgtonht'rill
tOivil, to dI' tOllgl1l1h(oi)'t)~ dt' IlIilla~;
Hill p:tm II dt' :uhllilli~tr:lt,'ilo
IIlilitltl'.
O mUlti Ipdi\'o COIII('t,'I~ 1'11\ J;, tllo olltuhro, ~l'lltlo o Jll'l'iodo
1[11(0d('(ool'l'(O tlt'Mdl' P~tt' dia at{o 1;, til' lIlaio dPlltillado priJlcipallllt'lIt!o ao PlI~illO thl'oriloo t' {I~ AIlIllK dt' l'Itlldo, havlomlo i~lIlllllll'lIt(O trahalhoK 110MlaJ.omtol'ioK
I' gahilll't(o;;,
c (OXI'I'(·i(OiOHIllilitllrlo~; dlo 1li (lI' mllio a :10 til' jllnho, (°11~illo pl'ati(Oo (OOHItOxt·ln~it" IlaH Hallll-l (II' I'~tlldo, P I'x(OnOi('ios lllilitnnoK; dt' 1 a!) dt' jnlho 1'111.·,,0o llplll':tllll'lIto
dOH
ahllllllo~ IJIII' p()(lplll 1<1'1' 1l(l!lIittitlo!< IL 1°.11111(',IIhl'lIl1g-l'll(lo
li prill)(Oil'lI cpophlL d't'i'tt'~
o rI'HI:tn!t' (lo 1111';',dtO julho 1° a
1II'gllllll11 n ptorindo dI' 1 II lO tI,o olltllhro;
o IIH°1.d(' "1-:0 tn
(o (l('~tinado
II (0. (°T(°ipint! mililanOH t' o d,o pt('lIIhrn Jlllra
fl'rill~ 1-:1'1'11(°1<;
o ,Itllllilll>0s I' dills ~lIl1tifi(Oltdol'l, OH d(o ft'Hti\'i(liult,
I' IlIto 1Iluoiollltl, UI< '1'''0 dl'tO())'nolll ,lo 'ntal nft'°
no .\11110 110111, (°g-nll(la
tl'l't;a fl'Í!'1I (1,0 (Olltl'lI(lo I' qllllrtlL
fl'ir:L dI' ('iIlZ;I, I' tltO"dl' !(l1l1rtll f,oil'a ,II' tn'\ 11M111"01\ I'l! _
('ho:!, HnU (~oll,idtOrnd()M t"°l'indM.
Al'tiorOH H.o do dl'l°l'!'tn
de ~O dI' olltllbro t' 1." (III iII tl'lI(°l,'ilt°l:ll'toglllllllHolltllrt°H 1'1'0vi~orill. , ol'dt'lI~ li.· ~H 1° :ll
°
!Hi:! 10:1;1
(0

1!J
EUl.hl('Jlu.IóI e dh.thl(·~i
"",,",-OH tinI< golll (lo~
('fi aco~ (0 dO!J1I111I (Io~ g't'IH'nlloo I' (lo~ doll11l1l1 dOH ,,!li('iIII'H
(hlo
,litl',orl'lIt!ojl :tI'III!l (' du ('01'110 (lu (0 tndo IlIUiOI, ti" III o
tO(l1l1ll1lt!'lIt(OIlt' t''tlliPlll'lldu
~Il()
o. t'gllilltl':
11111'11
"ti gl'1)(,1'1It'~, 11111hordado II oiro 110 ('11 lU'n I' dlln '"I tn° ,0~trt'llas d(' l!l'l.ltn 110 dnlt'lIll1, t'tlllt;'rJlHO rOl' ' ..1II'l'n I d" hl'Íglld
ou dI' <11\ I~il,,; l'"l'1l II ('01'110,10 t1 lado IIIILinr, 11111horclll,lo,
t!1'1It10 a (On~n dI' fio d(O oiro I' II )11111111111
d(O fio dll PI' ItlLi
p.ura ~I l'lI!;t'lIhl'rin,
11111('11 tt-1I0 IlImllld" 11oirO' )ln1'll1l Ul'tdh,orlll, 1111111
g'1'1lIIlUliI hOl'llatla 11"ir"; p:lra"
11111
('I'i 1'0, ,
,lun hUII,'IlH, (°1'II;',IIt1IIK,dI' 1111tnl IIl'1lt,oado; 1'"1'11 o ('Ut,'I\-

INDICE
rloirndores a cavallo, (lua" ('''11:I,ln", eruzn: 1aa, d" metal
,
I : paru os <:,V'Il( I'ores III f I\lIt(')'I1\ 'I (11"" .nrahinus eruzn-I
uo
,,
'. mmor (I, , 1,1'1\"U~'
das,' ,II' metal doinulo
; para o pstado
'. ,U1"\e
guerra <: nlmoxarift-s, 1I1lI:\ A'l'IllInda de IlIctal,loIl'lIlIo,
1 .'
OH cirurgiõe .. o l'lIIhlt'l IIln 1\ ,11\ sua ,,11I~H' dI' metal d;nrado ; para o~ Yct('rillllrio~, UIlI 1II01l0;.(I'IUlIIIU\
COIII, us t'~
tras V ~[ de metal doinulo ; Imr:\ ,o.. phlll'lllnc(,lIh~~"~'I_
emhloml\ da HU:t ela'Hc ,Ie iuetnl doirado ; jl:lrn O"
Iãcs, urna Cl'IIZ Como a ,Ia ()1'IIt'1II ,lo ('hri to, ho!" 'I' u la
oiro, do larln ('H(II\('1'IIo "p tiv 1'1' 11 honra: de nlferus, ,
direito, Re llH de t"!I\'III<' ,!t' :unho, os 1:111", t' u de t' pitão, C tambr!ll (I, nlllh,~s o~ lnilns ('''II I'Il'IH\I Ia. t'Olll o ornato dt' IIlIIa pnlma
(, ns (I" iunjnr; p:lrn OH pil·:\,lol'I., um
mOllogramlll1t "0111 ':111 I trn I' \! d.. uu-tnl doir!"lo; ]I rn
os l'lIIll1'PgllllOH (Ia mhnini h"I<;ão militar, !)lIlIrt I 1111' tre.
e 1.' (' 2,' l'Oll1l'lIl1hiaH ela 1l!1tllilli~t1'lt<;ii" lIIilitar,
IItn 1110110gl'allllll:t COIII 1\1-\ Il'tra" .\ ~I (I" IIl1'tal ,Ioir:ulo; para o.
crel:.ll'i;\(ln militar,
IIIll IIIOIl0li:l'alllmll t'OIll ll: Il'trll
, .
de metal t!oil'lulo; ]Iara o oflit'ill(', IlP rpo n:l, \11111110110gralllma Com :I~ Il'tl'lUl (, H ,I .. 11lI'tlll pratl"IClo;
]Iam o
refol'llUIII"
c 1\. \'!;lIlo
dila 1·IIr.lhillll.
"1'117.1111:1 , ,Ic metal dllil':t!lo, I·:~t..• "11l"1I'11\1
t "111<l(' altlll'll O'.,n2.\ 111 HO
o (\1' l'lIgI'1I11l'ri:l
r[lW tl'1I\ O"'.OI:I.-.\l'tit,;!I
<l." elo ,11'1'1'1'10
d(' 1O Ih' 8,'tt'lll I 11'11, 111'1
I 1'11\ 11.0 '2~1 .,. , ••• , ',' •• , • ' , ••• ',' , r,:3~
EJ.ll.ln·(,~U:Ilt\()
t'úrll
<lo
(11U\.dl'O
E ('01101'11110 fOl'lI
d" 'pl'lIll'o (l'lf' t'llIpl"'g:lIlos (ln ,Iil"'('<;iio ,Ia 1l,llIIilli tr <;~o
milit:\l', o a~pil'aHtl' 1'0111gr:IIII1:l<;lIn ,I" I\lft'l'l' , Fr 1I11'i co
LOP('H til' .\z('\'(·(lo, .JlIlli',r,
]1111' t,'r
i,lo rl"llIi it, do para
dC8empl'nhar
~('I'\ 11;0, IUl ('Olll]lllllhil\
ti, .Ioç IIIlli'l'lf"Dec\'eto de 12 (11' m:uo, o\',I(;m li." 1:1 , ... , , , •.•.•.
, • . .. :11 H
EU1.I>regn<lofo! :
Addidos -Para o pl'Pl'lll'hiulI'Htll ,Ia \ I\l'utllrn 'I"e O"COrrerem nos (!llIull'oH tlOH Hel'\'i<;o publil'os II n 1" 110111 uI
in<lividnOH t'~traHItO:l I' 1'1I111ll1lnto ,' .. istil'('1Il 'Inl'l'''~Il,I,
atldi,108 ,!t' igual I'lltt'gol'in 1!Il me, IIlll ou 1'111 ,lill', I"'lll ' I'epal'ti~ào, '111(' tpllham IIH ('oH,li<;ü" id"lI
p a o " reicio (lo (':ll':;o '[II(' vagar. - Artigo UI," 3," II IIrta d
lei d,' 2G l!tl f"'\"'l'l'il'lI, "ru"1II H." S , •••••••
,.,.........
17(;
Da administração militar - () !Irmlll~ lI/1iform~ .1'
empl'l';.(lHlos
í' hlll'1'ctin l "om ~1I I'lIit;iio ri" oiro p 1111 II,
dollll:1I1 ('0111 chnrllltcil'lI ,('IIII,':l ,I, 1111' c1n, hnlll,
'lU lido
\'11\ Sl'l'vi,,1I a cuvallo,
('IIIt .. 1o ,I" III" l'!
,\'ot
ti 1'1011 r
C01I1 I'"POI':I
(!t, ('ol'rl'i,,;
I'
I' '1'1(:1111
ulli/orme,
h rrl'tin
sem g'llal'uil,'llll IU'Il1 JlI'III1I1,'hn, ,I ,11111111
,'om pia iUI\ , (" I
do meselll ou ,!t. IIrilll ('I'II "'1111\111111 II I' \"tlllo, c It; o d
lUe~t'I:t (' hotn~ ,I.. 1II1111111r "0111 (' 1'01'11 ,I. ,'orn'j ,l~UI IId
as cOlldi~õ('~ :lhno~phcri('1 o' i il'llll o c. pot, p,i<l" I 111_
belll ~('r u"ado com n ~l'nn,1 Illliforllu'._
\rti.
70 .• i1.
do <ll'I'I'l'tO UI' 10 (!t' I'!l'lIlh)'{),
01'11"111 II,· 2- ..• , •.•.
ti!'
{jr.3
Do secretariado milita.r () !I"m li tCll~r(J,.ml'. l' t emIll'l'gndOil
/.. hnrJ'(,tillll
('Olll ~ItUl'lli<;iln
II,' oiro
1 "1111 eh ,
tl011ll1I1I
COII\
hlll'lut,·il'lI,
('alça ,II' lIIe da 011111·
o
_
1J!lI'IW III1~r(l"IIIC,
l~m'l'( tina 11\'1111;11 mi,'lo 1I1'1II \'I'On c 10
tloltnllll com pllltlll:l"
('nl~n ,I, 10 I Oll li >rim 1'11,
QUHlldo 11 l'l)luli.,.;)(, I\tlllo)lh
deli (I (, i ir m o
l' t
pód' tl\lIIlH'm \'1' Il ado 1'0111 I) rll III I uniforl
._ \ornu
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tigos 70.° e 71.° do decreto
de 10 de setembro,
ordem
n.O 25
, . , .. , .. ',' .. , , . , , , , , , , . , , ,,650,
E:rnpregoliil publico!!; - E f<IlSP('llS0 o provimento
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das vacaturas que se derem IJOS quadro R e empregos das
secretarias
d'cstndo e das repnrtições SUl\S dependentes,
e dos e8tllbelecimc1.ltos
e corporações
administrativas
sub
sidirula« pelo estado, não podendo as ditas vacutnrns dar
Jogar a qualq ucr promoção. OH p;overnadorrs
civis dos
dístríctos tio contiucntc r ilhas dado ínunodíatns e ln'omptas providencias
para que estas <liRpoHi~'õ(,A R(~ilt1nnpplicadns a todas as corporações administrativas,
districtnes,
nmuicipncs c parochiacs, o aos ostnhelecimoutos de qUIIIqU('r ordem ou naturezn subsidiado« ou :ti~('Il]iH:HloH1)(']0
estado; nâo sendo tnmhom pcrmittidu 1l'(~HtJtHC()rIH'rl\~;\cs
nenhumn aposrlltnçilo
1Il'1I1C(jIlC('~Hit(Jdo aug-llll'llto de veucimeuto ]lor diuturnidude de R('rI'iço, ~('ja <t11:11 for () fundamento (l'eRsa concessâo. As vncuturns
de 10g-lIre~ de profcssorca e IIIrHtrnH <1(' illHtl'\lt'~'ilo primuriu continuum a ser
rovidllH, gltardadllH
as J!1'('Hl'rip<,'('<'H h-g:WH Vig('lIt!'H,)eer('to de I!) tk janeiro, ordPIII II." .j , . , • , , , , • , , •• , , , "
124
En:;r:cllheria-O [J1'(lIUl!! unitorn:« dOH oflici:wH e PI'II<;IlH
de pret 1!'eHt:t nrmu é o Heg'uillte: OlliciaeH, t'!tpaept(· ('0111
penuneho, dolmun com churluteiru«,
oal<;:l d . moselu, banda, o cru tormaturn de tropas ou serviço do gWlI'Jli<;ão,
qu('r a pé qlH'r a ('lI\'nllo, ('al~'ão de IIH'R(')a e hotllH de
mOllt.llr I~OIll ('S))()I'I1S dI' ('OlTl'i:l; pra\IIH de prd, ('II]lIl(,(lto
(!Olll )l<'UlIlll'!tO, ja<]lIl'ta
l'OIIl g-rllll:l<Il'int~
ou charlntl'iraH,
cnlça (Ie 1I11'Hd:\ on ('al~ão, (':U1!tÔPH d<, hot
I' HII)latoH ('om
CSJ)(H'ItH do correia
p:l!'a IIH )lr:t<,'IIS
1ll0ntlHlaH; (' o J11'lJlleIlO
11I1/jil/'/l/I',
oflieil1CR, (':1]1I11'd(' HI'III J)('1I111\('110, <!Ohll:11I ('Olll
pllltinas,
('al~'1I (lo IIH!Hl'ln OH d(' hrilll <'1'11, l' ('III forllllltllr:t
de tropa, 011 ,I('rvit,'o <!(' g-1I11!'lIi<;ão, (!lI!'1' a pú <)lIl'r ii ('avulto, e:tlt,',iío di' 1!II'H(,11lI' ),,,tI18 di' IIIOlltlll'; prnças dl' prd,
(!Il[lIl1!de Sntll 1)('III1:l('!to, d,,11lI1l1I ('''III platillHH, ('nl<;a tI('
11I('~ela ou <ln n'illl ('1'11, Oll ('nl~'iio. H!'lIdo a l'1l1<;:1 AI'IIl]l1'<\
por dOlltro (los 1'lIlIlIOI! <III" hotll~ para a 1'1'11<;111'1
1I1)('ad:l~;
:tI! PI'Ill,'118 1I1"lItltdas
UHIIIlI c:llIhõ('s
d(· hota (' apatos ('UIIl
t:Hpllras d(· cOlT('ia. (.\111111<10 II l'OII<Ii~'('í"H atlllO. pll( I'i,'a o
cxig-in'll1, o ('apot(· p{1I1(!Inlllb('1l1 lH'r uHado ,'0111 o gl'lIl1d(!
uuifol'lIlO.-ArtigoH
70," I' 71." do <ll'ercto di' 10 d(1 I't"IIIhro, Ol'l!t'1ll II." ~;) •. , , , , .•• , ••. , , , , •.••••..•
, {j 17, ur,o
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Equi)ulIuellt,o - () (let(!rllliIllU!" para () tlnl'flHito (h;
J))'Il<,'It~ <1" nltr:ulI:lr
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E""enln de necc""""o-Vidl'
('lIllu('(/~'w, I/It rS!'lIf(t di'

r

aCCI'I<XII.

Escolu.

(lo ('~-cl'('i ~0- Vid"

AluIIlIlIIS

prr.lllilH/o8

II(!

1"11'11 II jlrullilll('1I10 dt' !II,'1(trf8 de 1I'/lI,'S de 1.· I' :l," ('{<18M' dtl cXl'Ula tio c ("'cilo _ ('01/curso l/w'a o }Irlll'illlclllo
tio 11I.'lur d,' !rlll(' da 1." ('atl, ira tI(t
('sco/,!

do I~l'rn'i/II-

('UIIt'II/'SO

c.~r,/lltt do ,',rcr"i/II - 1IIIIIIIIcr,'ícs
rrl/lfl",II'lIllIr
8 }1I'OI'i811"úts-Jlatri"lIltt
(h· (11111111/1)8
'_ )'/(//;11 til' I'UII'!/,wiI/IIÇlj(l
du
CS.COlll,!l1I (',l'I'rcilll_
UI'!llIltlI/II1I11I
!I'I/I "OIl(,(lr8/18}l/ln(
o 11111_
gUJI"/'/(I dI/. "scoln till ('.,'crei/".

Estl1 cstllhl'I('('illl('lIt"
dI' iII tl'll!'~'il() {. (' p('('ialllll'lIt!'
<1(, tinado lU' l'IlSiIlO tlwori('() (' I1l'1ltico tinI! ScÍl'lICi
mililuros
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das actue (r('gi~to
11.° 1), lias qUSH'H !l('V('1l1 meneionar-se aR propostas apl'('H('lItadas,
as dclib(,l'ltliõ('S
que RObre cllas se tomarem, ns traIlHIWçÕ('8 dl'('l'tllallas
c OH
valores ('Xillt('lIt('R ('1l1 cofr« depois de reulisndus ('ilHaR
trausaeçõca,
devendo as quautins 1\('1' mcnciou.ulns por
extonso ; cstns actas SIlO numeradas
Hl'A'lli(lalllPllt
em
cada anuo c lidas c Il~sjgllltdas
nn Rl'HHítO illlllH'lliMa
áquelln de (111('tratam,
importando a aRsigllatunt
sem declaraçâo de voto a n!,pl'ovn~'ito
dali dl'lib('l':tçÕ('H
n'clla
exarndus. QlIlllldo, JI()!'t'IlI, })('la falta <1(' of!i"ia('s pllm constituir o eousr-lho t{'lIha a udminisfrnçâo 111' 111'1' cnmm ,ttida aOH couuuandantr-s
das forçns,
pst!'s farão
tlllllbl'ln
lavrnr ada~, quo IlSsigllan"io,
meneionnndo todos OH »1'0('l'(lillwlltofj
udmiuistrntivos
(l'll' ordcnurom,
:lHSIllIlUH10
por este modo H sun rl'RpOIIRn1,iliI1:Hh'.
Livro do moriuicut» diari» do ('4I'e, morlelo U." 1 (l'l'giHto
11.° 2), oll!lP <1(,\'(,)11 1:111<,":11'-1'\(',
('01110 ii(' indir-a 110 IIIIHil']O,
todas IlH ('lItmdllH (I HllídaH dI' fundos I'l'aJis,ul'IH 1'111('lula
Livro

sPss'lo
110 (·oIlH(']ho. ('011) <,st(, I'I'g'i:<to ('Iilllilln-~('
o livro
do t1I{'~01l1'I'il'o.
Livn, do 1",l/il;lo ,1;rI'lU de [nndos, lIIodl']o II." 2 ()'('g-iRto II." :3),
('0111 200 folhas, pnrn ('~('l'il'!lInll'
III< YI'I'hllH l'('IIl'I'R('lItllth
llti
daH qllalltillH
('lItnLdllH (' HaítlaH !lO eofl'f' por h'lIl1l<a('~"H'H
)'('alisadIlH,
(' totla~ as tl'am,fl'l'I'II('ia~
dl' III1H Jlllra Olltl'Oti
fUlldos
jll'o"('J)i('lItl'H
tinI< ~II:IR liIJllitlll<,""ps.
EKif' I'l'gil"to
~Ilhstihll'
OH 11.° .l, ·1, 7, 8 I' ] J d(' qlll' tl'lItll o llrtigl) 222 .•
do 1"'g'1I11111)('lItO de 1() 111' Ml'tl'IIILI'O dI' Hlli I c OH dOH fllll<10~ 1111:<(Iii('olas I'l'gilll('lIt:ll'H
l' 1'1'1I10Ilta.
Livro
da COI/Ia flel'a{ do .f«(l'damel/lo, 11l0d('10 II." 3 (rl'giMto
)1." 4), olldl'
M(' dl'\'clII ('Hl'l'iptll1'UI', ('01110 ~I' iJldi('1I 1101110de10, IH' Ylllo1'(':< total'H tloH dll('IIlI)(')ltoH Il'l(' illl]lOl'h'1Il liligmcllto
Oll dilllilllli".ão
IIOH dl'hit""
011 IT('di tOH dai< JlI·II".IlH,
t'nj:lH cOIl!lt~ ('OI'1'('Jlh'H JlIIHí'aln a HI'l' I' I'ri)lt IIrudilH lIaH hlltl'rias 011 l'OlllJlilllhill
:I qlll' )11'1"1<'11','11111.
Livl'o
ti" ;'11'1'1/1111";" di' {((III:/;I illH e III/I/'OH IIl'li!JIIB,
dividido
('III (n', jllll'!('H, II10tll'Io 1Il'f1l1\1 (1'1'g'i8t" II." r,), IJIII' I'01'1'I'ti}'Olltl(' 1111 f'\1'1IIII I' ,\'1'<1.1'11111t!I' I'Hel"iJltlll'll~no
ao )'('gi to
II." LO tio I'I'glllllllll'lIt;,
dI' ] Ht; L
Lin'lI
d(' ('0/111111 COI'I'(',d'lI ('0/11 ,'rrd''''clI,
IIl1,dl'llI al'lll:ll (n.gisto II." ti), '1111' l'OI'I'PPP"lIdl'
1111f,íl'lIl:1 I' 1<.v~tl'lIll1 dI' ('lll'l'i]1tnl'a~':lo :10 1'I'giHtO II." 1:1 d" 1'('gnlllllll'lIfo
til' IHfiL
Livro
di' COI/III !III I'c('I'illl f. tll'iljI(::11 tio "(IJII'ho, III0d('I" 11.0 j
(l'('giHtO 11.° 7), ('0111 ~OO rolhaR, IJII(' Hllh~titlll'
o IÍI'l'O IIHIdl']o ZZ li Illll' 1<1'1'('1'1'1'1'o :ldig'tl :l:?1." do )'('glllllllll'lIto
gl'_
1'111 para o sl'l'\'i~o
do, C'III"]l0' do I'xl'l'l'ito
di' IHfill. ('OIlICl
tlO('lIIl1"lIfos('III1lPI'O\,:lfi'lJl<
d'l' tIL l'Ollhl dl'\'I'1I1 li"ill' IIn'hi"atlllH o 1I1applIs, IlIlId('lo J\A a qlll' ~I' 1'1'1"'1'1'o urtig-o :1:1\1.";
a c'ollta
C''''Tl'lItl'~
dc' ('illl'O dia,
<l1'\'iclalllc'IIf<' clll 111111'11tatla , dI' <)IIC' tl'll falll o, artigo
:I~!).", :ll~."I' :11iI."; os lIIap]lil>i c' dOI'IIII1I'lIloH illdil'IHI1I8
110 al'figll
:S;",1.°; o IIll1PJlll (
CI."C'III1H'lIfns a '1"1' R,· 1'1'1','1'" o artigo
:llj!I."; II 'all'S dili1'1118; IIIIIPJlIlH ol'glllli 'nclll8 d,' ('illl'lI "III I'ill!''' c1illH 1"'(0 diI'l'dol'
do I'alll'h",
RilllÍlllllllf<'
lI:1 [';1'111:\ 1111 d<'!I'I'lIlill:l,lo
110 nrtigo
:1II.", (II" elido 11111','f"l'i,lo:lo
''''lIl1d"
I" I'iodo
ti., "illl''' dia ~I'I'I:nH.llda,
1'111 (gllidll"~
~Ollllllll , a
011111111 ti" 111:1]1]111
Illltl'l'iIJI', 1)11(' "', IIddkiOlIllI'Il"
li lll'illll'il'lI,
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conselho um registo, C01l10 o modelo n." 10, por s cçõcs,
onde se apontará
o movimcuto de artig-oH que SI' for dando,
eom a nomenclatura
abreviada
e sutlicieutc para se distinguirem;
as companhias ou baterias, quando receberem
do deposito regimental algum artigo, devem passar o competente
recibo, c sempre que nus folhas do modelo H.O 7
se faça algnm nngmcnto on abati meu to, devem CStltH ser
prcacutcs ao respectivo major pnru as rubricar na caHIl
das observações cm corr spondeucia ao nUlIH'l"O de artigos
que ficam existindo. Na escripturaçâo
d'cstcs )"l'giAtOH dl'vem observar-se os seguintes preceiroa : em cadu folha Hão
escripturadoa
os nrtigos do mesmo nome, CM TC\" 'Ilda-se
este no alto (la folha c Atas collocadns por ordem alphnbctiea c numérica, folhns que H'J'ào rnbricadus pelo commaudnute do corpo quando u'cllus começa :t eacripturn.
ção ; (' quando sobrevenha neccssidndc (por 80 receberem
novos artigoH ainda Ilão eseripturndoa depois de orgnnisado o primeiro r\'giHto), de se lhe jun tnrom novas lolhns,
serão estas colloc.ulua pela ordem alphu botica que lhes
competir no dito r('gi~to, com a !li smn numernção dlt (lU
IlH preceder,
segnida
(ln letra A, li, ctc., conformo o numero que houver
ti' nddk-ionnr, menciouando-se na primitiva, {~IIlllrg<'Jn, que u. elll' Hl'gucm lima ou IlHlÍs folhaH
da meSllln, l1luneração;
quando no l"cgilll ato Re re("cbcJ"('1il
nOVOH artigos,
l'SCriptnrHm-se
IUIH rl'HpectivllH folhas
III
segnit1a aOA ultimo:; ali ml'ndona<!o.,
('om lt dntn do nugmento á cargn, o na e!tHI~ til' ob~('n nçõc:-; o motivo do augmpnto o o J1Ulltel"O e mlllo da ol"d(,nt I"l'gill,\ 'ntnl O)Il que
foi determinndo,
praticulI(lo-s'
do 1Il(,~1ll0 modo COlll os
abati(108, para o que Ae fará illllne<liatalll '111(' a 8011\11111
ou
subtra('ção
n fim de se ml'JI(,joll:\r o !llllll 'l"O (108 (1'1(' fi(,IUl\
e.·istindo,
Í!H!il'l1!Hlo-8c 1IH lll(,~lIm (·It"1t qllllll tOH no <I(,))!)sito l"l'gillH'nhll (' qUlllltoH distrihuidos
{HI ('(lIl1PlLllhiIlS nU
batel"iaH, \' !lO fim (lo IIl1no civil r('pt'I('·~\· ('III ('lIdll follm
a ultima v('rbl~ ('H('riptul"ILdlL para ficllr illcliclldll It 1'. ist(,Jt.
cil~ CIIl :ll <ln cll'z('mhro, fllz 'lIcl()·~(' ('m Rl'g"uithlll c'oHf('l"l'llcin (lo 1"egiHto do cOHBPlho com OH CIlIHcOlllpllnhins;
logo
qu!' urna folha csteja ('oIllJllctnlJl!'lIh~ ('~l"1"iptttnl!ln. {, l"l'ti.
l"ada c eolIoclHllL CIII S('U logar IIlHa olltm, !"ubri('lIda, plll"a
eontiullllr
II cllcriptlll":lc,'ito, HCBclo IU)U ,lia 1ll"('hi\"l1l11l8, ('III'
IIlIlMRII(IRSpela ord('1I\ (>11\ qll r.stll\"lIl1l, a fim d(' ~el"('lIl blll.
tiliHadllA (!lIll.lU)O se }l1l~RIll' ilIHJ)(~l'Çll(l {~ 1'~('I'iptul"IlÇI1o C
jHlllliniHtrnçito
do COl"pO (com e. ('('pc,'ll0 (11tH dllS cOIrl)lanllias, que sito iuutiliklldlls
!lO lilJI dI' c'llda llllJlO, (lp)JOiH d('
feita a cOllfcrrlJeia
('om n elo l'OIl 1'1110). quando 141'11110
('tH'ontre lI'c1I1I8 din'('l"clI~'a d<' lltlll1!'1"O ou n01I1(>lIl'llItUI"II
tio al"tigos, l'orqlH' ('ntíto só () ~{~rílo dl'Jloitl d(l Iic!lIidlldll
com II ('HtIlÇitO l!1lpcl"ior, }lm'a CuHI a qlllll () ('OI'PO {, rI' )lonAl\V<,1.
OH regiHtofl H.·' 1 II !O fito ulllucnuloH C' rulll'i"lIclnH, po!" folllllH, p('lo \'Ollll11ll1ullllltl' dn rl'gi11lc,"to, blltlllllllll, 011 ('OUIpllllhia
illdp)l<"HdpTltl' I~ (illl' )l1'r!('IIc,'HIII, ('IIII1IJIlltl!llIlItI'H,
govl'l"lllulnn'8
(I c·II(,I"I'Hd(, C' tH),I'II'I'illll'lItnR
Il1ilitnl"l' , 1,111<iIUl!ln-~(l.nJ{'!\ 1m folha de mAto o tc'l"lIlII dc' alH'r!III'11 "11\
(I~II: f\(I iHdi(I'IP () filll II fllIC' é Ih' tillldo, IlulIlI<lo tl'\'C' Jll"illC11'1(), qUlllltns
folhas l'olltc"m, I"lthri('tuln
(com tlcelllrm;l'to

~:~:=====~~.~======~~~~------~=--,h, proprio
punho 011 ,I" ehauer-lln}, , 1ntnt I q I' II i"1l:\lln
com 'I tll'l'lal"lt;ilo
,ln ]lo~lo, ('(11'1'0 I' :11'11111,
I 1 ',' 1
~ão upprimidos o I'l'gistn II." II ,lo n'glllllnll'lIto
'."
, ,
• ('1';8 mnnufavturus},
'I'U' l' IIh tituid» Jll'\a, prnpn!1 JIIla,.
,. 'IOI'IIIIII'II!1UIII~ us (111<11'" f11':\1';\"
• II' I 1II'1'!lI\'O 1 ,'1II1flldUl"\S
lOi~ ch' c:')IIfl'l'illns p ..lo 1'01181'11111; o l'I'giKt,~ II," li .do ,1IH'.1I1~0
~I'''lIhllllC'lItll (t"1'I110" ,II' l'IIIlIl'al",,), 1111" c' 811\'. hll\l~lo
r
('o">i'l
uutheuticus ,I"" ol'igilllll'~,
'1'11'
"1'110 11)'(,111\,:1' II
(In~lI;,lo 'ohtl'lIhalll
:Ip)l),Cl\'I~":L"II)Jt'ri,,r;
:~ )'('gi I": 1111111<,1:,
II .:2
dn orrlern ,lo 1':l.I'I'\'lt" 11," I!) l!t' 1 ,O, '1111' I' nltstltl~id,: 1)('111" ]"'81111:\" g"l'al''' ,!t' \"I'lIl'illl,'nlll , CIIII' ficmn
i"'\lIt1IlU'lItl'
urch i\'1\lI:IS ,
,
A ~s,'riptlll'lll\l10
,laH contos correntes ,IIIQ PI':II;;' ('''~IIII1'I;i!lS
('Olll)l:lllhill
}):U'O o '1111' OH ('''I1~I'\ho
IlIhUl!II.II'UtJ\'o,
II'
,
.' os pl'l'('I~OS
'I'
fUI'III"'l'l'ao
1\ "
lOS , I,
I 1110,1<,10 I '11111'Iao ,lo )'1'I-":isto II." H do )'('glllllllll'lIlo
,II' ltili I; 111l~ )'(' '11111'111(1, u«
"II"I'IIII1'I'Í'I
" iufanti-rin
~il"(' II', Ii\ 1'0 1111111"1':1110 I' \I'U1,rll'll'
(' Io~ 1)1,1'
'
• II Ill~, I'" Io 111:11'11
"I'" '" ""llllll'IIHI:lIItC'
'o1 ,n
to
•
• , 'IIIYI'nJlllo 111\ fo II 1:\ , I'
tul IlUl'
.' 1''''t O" t •'1'11111til' allC'rtllrlL
,
('11l tnrlnI' 19'1I:l I !LO ,III
'. , I'c' IgulL' I,,; 110 ." Iltl'I' l'OI'I'OS I' I' I.,
H"ni"o
fl'ito )11'1" III1IJ'''r fi "III ,I" 1'1'g'1I11"lIlo. ,
,
A orgiUIIBII"ao
',.
'
<loK 1m I [II,"'''~ tl'lIl1(,
Inll' 'oI "1,111
, ,'S I' l'!'I',hto~ tla~ pl'lI"n~ 1"'1'11'111'" 110, C'OIlIlIlUllllmll.'
lia l'III1l}!Inhia~, ,h'vc'u.lo li 1111,', al'!i.litn ~"I' Htt.' lacla )ll'la I'UI.I'II'II
.I"s lIIajol"'s tigl'IH'~ <I" "01'1'0 "u hlltalhio,
tI.'\ "1111" 1\11111'1Il'iI romp".'r tio "011 ,'Ihu, 411altl(o Ih., for ", igi,(o, a lIota
<Ias huport:llll'ia8 11'11' ''ou lilll"11I a IOlnli,!u,( .. do~ 1llI'm'ionadoH IIl'hitulI I' ('n',lito~,
O~ tIoclIllll'lItUH da~ ('ollla
1'01'1"'111"
II" flll',IIIII"lIt"
ii, "II.
trpgul'lI ao ~I'('rl'tllri" II" .'ou8('lh" quI' .1C'}loi .h'" ,>ripturar uo l'I'gilltu 11," ·1 (I'ollta "'I'al ao furclnllllllto)
lI.1
illlport:IJII'ia~, O~ fllhri('IU':í. I' jlor,'1 a \'1'1'1,. tI""!li
Icu1".
f\l'w!" ('III ~I'g\li,l:t ,!itltrihlli,!"s
li "'''lIp:llIhi
, L'III" r1ignlll
1'(' pl'ito,
para qll" ali ~I'jalll lalll\illlllH II .'III1IPl'II'III" \ "rbali 1I0~ Ih 1'011 .III~ I'ollta~ ('orr('III,' , (I '1111' d.'\'I' 1'1' IIttl .
tacl .. 1)('la~ 1'1IhrÍl'II II.. 1'1' pI'di\ o ('01111111111,10111", .'11<10
(h'poi~ 1'lItl"'glll'
110 ('1111 .. 1111)l"II'IL 1'1'1'111Il,'\ i'!IIIl' fllI' III'thi\'l\(!n8,
Aos tll .. ollrciro~ tio, ('011 l'lholl adlllilli tnlth o 1'0111]1 t n
c "'riptm lIt;illl .Iol! rl' .. i ln II,··:!, ~I r" 11 f' 12; to.lo
hC

li

outro

('f;tã .. II "lIl'gn

,los 1:<1'1'1'1
Inrio!!.

Tllllo~ o 1'C'~i tOMtill!lo, C'., 1'1' JI l'tÍ\ II 11ll'1I1n ui,
10 rt'hi\'t1I(,,, lia 1'<'I'C'hlrin 110 "011 'lh.1 III," " jll'illldrn. iII II .'
"au gl'l'Ill, '1111' jnlgllrá
1'111 nltiulIl
iII Innc'ul .11 II' ui. III,
da g('I'I'IH'itl c' ,I l'C'gnlul'i.l:lIl1' tia I' ('riJltllr ~I o no I'"
riodo 11'11' hOH\"'1' cl, iII 1'<' l'Í 11111'. .\rligo
,n fi 21 •• "
3[)," do '!I'I'l'pto ,!t' 1.1! .'11'1111,1'0, or<1"11l lI. 2:: •..•• r,r'I,
r)r)~~;)[):l, r)~)L r)j;)~ 5:-)(), r,r,7, r)~l ...................•.
h

E""JH\(ln,.. ("I1~fol'lll(,
11lC'll'IL h'll\

n,

!/~/lCI'lIr./J

1<-1'111 .' )I.

dn ,I,· ,Ioi

}lI

drõ,

n, 11:1'111 do Ir.nlllllt' OH PC"Il"'1I0
IIl1ifonllC': .I'rih:llllha ,!t- t.'ITO, !Jllllho d'l III!II III II nll IIt

ti.' 1II..t1l1 cloinltlo; II "~lIl1d t('1II 1, inhll
ti... f.'ITO )lolido, ('''l'O do 1111 11111ln I I, h
IlIl'ill 1'111'11,1'0111 li, II 1'1'11\lula 110 IIll'tlll I 1111I' .rio iI) t'ri r
,III jHlltho, plll'l1. firllll'ZIl tlII ,lt',(" J,oll, gnr,
"I~ ,!' , 111'0
}ln' II 111\ 1II')utu .'111 ,lo jllllJho 1,>1 l' rt
ppo t p Ir in

I'

hl'lll,i\lll'il'n,

(' j,1'I\ .. all.'il'll~

II

:l()"

GG
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troducção do dr-do indicarlor. O lllinilSlro h'lll ('~Jl:tdn do
primeiro
Jlntlnlo. OH oHiI·ial·s do 1'01110do e,slmlll uiuior,
do estado malar de praças e Ill/l/o.l'arUá,
do artill.eriu. carullariu, ("il·ur,l/ÍlIl'." relerinurios, picadore« I' ellljir('!!ar!oll
!lu ((dlldllú;tr(t~'llo
'/IIililm' h~elll I'spatla COIII hninhu dI' 1"'ITo
polido, ('0111 (l punho de lixa I' HHgllarllic;")('~ (Il! nu-tul duirndo. O~ oflh'ia"H de ellyelt/'eria, caçudores, infante, ia,
p!lIIrlllacclllicos,
dn 1.· (' :1." compautdu« riu ((dlllilli~lr((('(;1I
iuilitur (' CIII}II'(!gW!OIl (lo seoreuiriad»
IIIiI itur ti'('JI1 ('~I'ada
com bninhn e hrn~ad(·iras
III' frrro ]1o!illo (' ('OpOH doirado~.
OH oflicino« (' IllltiH Jlra~IIH, t',ínt 110 ~1'l"\i<;o I' <!OH<]ll:tl"t, is,
~('erdllria~
I' (·Htahl'I(·(·jlll!'lItoH iuilitnrvs
1IMnri\o, qu.uulo
unlfrmuisn.lo«,
aH HI!IIHI'"p,ulal', "alll'I'~' hnyntH'tHH "I! tvr~ado~, ('011\ I'XI'lll~ito II:lH prn<;aH qnl', )lor 111I:tI(J1I1·rIIlOtiYIl,
I'Hh'jUlIl dI'H1igll(l:tH 110 IWl"\·i~o di"l'di\'o
dOH I"I'gil)l('lItOi<
ou eOIlI)lltllhi:lH.- .Artigo f)O." do dl'('rdo
(II' lO d" sr-tt-rn111"0,ordem Il." :!:I
(i 1:1, (ir);" (i.-,8, (ili~, G(i I, 61il-i,
(;7[ (,7(i (ii\J, (iS:I, (;1'1, (iH!), (;\)0, 6\)[, (i\):!, (i\)I, fi\),i, (i\)7, (i!JÍ>
ESl)(;rn~
O~of!i"iacH do I'or]lo do I'~trtllo maior, dI' ('Ilgl'lIhl'rin, de adi Illl'ria ('
('a \·.all,11 ria, ~'~oj~il'ill(·~. HlI]ll'riorl'.1i .. ajIHI:IlI!pl:! dI' 1'1l\'adorcH e ndullIl'n:t,
('lrllrgwI'~, \'1'11>rillari,i~, pÍl~adl)rl'~, ('lIlpr('g:1IIoH da lIdlllitli~tnl<;ào militar,
os onil'ial'H lllolltadl)~ ([ll :!." ('oll1pullhia lia adHlilliHtrnl,'ào
militar (' ItH )lr:l~n8 ,lo (!orpo (I" nhlll1ll0H da t'~('ola 110('x"rcito \l~:llll ('~l'onIH d(' f<,n" polillo, dI' njl1~tll\' pOI' IlIl'i" de
correia e dI' caixa; o lIlillistro, (' 08 g ·tlcral'~ 1I~alll no
gralllle nnifol'llH' <1(' I'~pora !lI' l'aixa, II<, 1111'1111 lImarl'llo,
c tIO J1I'(1'11'11OIllliforllll', til' praIa (lll !Illtl'O ml'tal hran 'O,
dI' Il..ill~tur por Ilwio de clllTl'ia (' 11(,,'nixa.
H )Ira~:lH 111011!:UltlS de I'ngellhl'rilt
(' :\l'tilhl'rin,
(II' I':wnllllrill, (' <11\:!."
1'lIllllJ:ulllia 1l:lllllrllilliatr:llião
militar 1I~1I11lI'R)lornK d,· f, IT()
('om ,·ol'l"..ia.
.\rli 'o ~~.n do d,'(")"I'I" (J(. lO d,' 81'f"IIIIII'\),
"1"11"111 II." :!;) .•. 1i:IH, Ii!',;,. Ij~I\),(iii:!, (j(jti, 1i7:!, 1i71i, lii\), li '1,
()i'\:I, 6HI, liH6, (iHH, (i\lO, (i!II, 1;\)1, (i!)!í, (i!)i., •..•..•.•..
!j\IH
El'Jtn.b(·](·(·hllcllt
01»1 ou clc·p(.Jld(·u(:lni'>i
du.
cl»lc·oln (lo (' ·.'1· ·li ()-llihliothl'l'n;
gllhilll'tl'l:I
(II' i1lsII"llIl1l'llloH, IInIlHS, ([(' Illilll'rioK, lIudl'riU!'
dn ('(III
stl"lH"ção I' Illodl'lo~ <II' IItntl'rial 111\g"U('l'I'Il, <lI' forlitil';II':lo
e de eOIl~(nll'<;õPs ('i\'i~ (. milital'!' ; I'st:H;ão ('Jtnlllll"m]lhil'IL c 1·IUT!·il'1I <1(' tiro i lllhol"lItOl'io8 "hi llli "O, p~ 1"01 .. "llTlil'" c plllltOgl'lIpltil'o;
oflit·illH d(' I' tl'l'l'otOlllill pra ti('a
(~ lh~ lIloldagem;
gylltllll, io (' slIla tI(· IIflllas i pil'lId('il'ü;
dI'JHlHito8 III' 1I1'11l:tllu'ulo I' llllllerilll )Iam os I', ('t'('il'i" lIlilitllrl'~; lI(!Il1ll'(l'lHlllt·t1lo )l1Ll'lI OH nlll!tlll()~, ({Ill1ttdu fol' (> tahell'l'i<lo " i1111'1"1111
lo ; rpf""itorio;
li thogl"llphill i 1I't1 Ifil't!·IIlIIII·IlI" pllra OK Ih~811I1'lltlll'lltoS ao ('("\ i~n da P "011\;
clI\nllul"Í~:t;
Pllm<la c ('lII1IJlO pam I'. "r"i,'iot! I' tl':lh:tllll>
)Il'lItil·()A. .\rlig'o [1." do <11'1'1'1'10tio :11) dI' olll1lhl'O, '11't!1'1Il !t." .m
,
,
,. \ Iiit
E8h\(,:.;(~", de IÕIo(·<·orJ·olol" nn .. ''l'ngos
11l(·('uclto,.. - 1'111'11 ('n'lIl ill~t .11 ,Ia, I' t:tS I +;1'
ÇÕ('~, {. I'olll'pdi,lo :'~ (':UIIIlI'a 1I11ltlicip ii d" ('!l~I'HI'8 IItIl IIr·
III:ll'.l'lII IH'l'f('III"'t1le !lO lIlilli Il'rio da g"lI"I'l'U, llito 11:1pr 1<;:1
d,' D. LlIiz I, tia !tu' IlIa \11111, 1'01"'" it" Itllt; l'mhll'lIrú
"
1111<Iito fll'llll\zelll 1',,1'I :Ida IIpplil' (;;tn dh ('t" II do Jilll P 1"11

u('

!l7
qne l'

d(' 12 Up :d n'i 1, ordem
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Ij!l
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rentes (,Hp('('ialhlnd('~
do rcghuonro ; )i1'()L'!1 P)'oIi'C«: conheeer com ]lcrfl'ição
n escola de ~()I(lado (la ol'llPllltnçn
dI' infanterlu,
eommundar um ]H'lotãn IUl "8co]a ,1(, ('OUlpanhin, dirigir
o traçndo o pr-rfilnmento
tI(, uma obrn de
fortificação
lHlRtmgl'ira
e dbtribui<;f(o
t!08 trnbulhndores
para a sun ('OIlKtl'll('Çito,
Est(,~ ('X:WH'K !Ião fcit()H IlIlH p~rola~ prntiens da~ l'('HIll'divIlK
anuas ou em Lisboa, podendo OH d(' envalhu-in l' iufunt«
ria HeI' feitos nas Hrdl'H dUH dhiHÕ('H t('nitol'illPH,
quando OH
iuspoctorr-s o julgarem ('olly('lIieut!',
Artigo SO,· do decreto do :31 <1(' (lezt~lnurf) (}.. lHU1, ordem J\.II ~ o..
EXUJUCI"I
EIII {'lula ('a<ll'il'll d:t I'~('olll do 1'. orcito 1111
UIIl exume ornl, (' nus '1'w tivt-rom
curso nuxiliur
n11l'1lJ1g('
tumlx-m ns lIIatt'l'iltH d'(,Ht(' eurso ; o "ol'l!il'i('Jlt('
relativo
l'
deslgnudo pelo ('oJlH('lho de instvuc ...;'(o. N UO Hão iuhuit tiIloH a ('XIUIIC OH almunos pura OH (llllll'~ for iuferior
It dl'z
Q valor
dn médin das ('OtIlH d(' nu-rito ohtirlllH JIIlH liçuPH ('
I'('peti<;õ('~ dllK cllllcil':lK (' CIIl'H'HIIIIIXiliul'(''; 1(11(' fn'(pH'ntll
rUI1\; O!ol(111(' obtiYI'I'('llI
('ola tlllll1>('1I1 illfl'l'iol'
II <1(,." I(Ul'l'
!lO gl'lIJlo li('(Jes e l'eWti('(Jl'H lias c(UZeil'(l8 e ('/I)'S08 (!/I.rilio)'('H
CJllcr 110 gl'llpo CI/Hi,w jJfo/ico,
O \'XIIIII(' ('OI1Ht:l <1(' Pllrt(' YJlgl1 (' JlOllto~ n]l]H'OYIUloJol )11'10
cOIlH(,lho <II' iIlHlrlll'~·ito,
,;('n<lo illcluidaH n'lllJlIl'lht
III" g(')I("
l'lIlidll<l('H I'ohrl' tOllnH :tH <liH('iplinll~ (lo ('XIUII('; \','rHnrIÍ.
Hl'lII}ll'l' ",obrl' () ponto
I' purü'
Y!lgll,
(' JllÍd(' talllh('1II
()
IlIUlIlIlIl

8('1' illh'I'I'Og'lldo

Hohr('

UHHUlnptoH dOH pl'ogrlllltlllllH

<lo ('IIHiIlO prati(·o (Jlll' tiH'l' ('xl'('l1tndo,
(' o POlltO tH'l'{t ti·
rado li ~ort(' para {'!I.(!a nllllllllo 011 t1l1'1II11,'om II alll('('('d('llcia d(' villtll (' qu:ttl'O hOI'llH, 011 tira<lo 11:1 ()('('uHiíio 110
,'XIIIIH' se a Illnteri:1
nhl'lIl1g('1' 111('110 til' Ilpz li"õ"H; U 1I}lp1'ova~ll0 oht(,lIl-~e
]ll'IJI ('Ilta dI' 1I1('rito igllal ou f<lIIH'l'io]'
a dt'Z v:llo1'I'H, HILO adlllitlitloil
:I eXIlUl(' 1111wg'lIndll
"I'O,,!t1l
OH llhulllIOr\ 1(111', por dOl'lIl,'1I ('OlllproVIlIIIl
pdlJ ('il'lll'giao
1I11ír 011 pOI' 1I1Otivo judilil':ul()
l!t· fll1'<;1I IJIllio]', fnllal'('lIl
{I
tÍl'ng('1II (lo 1'01110 Oll 110 1'\11111(',
A ('otlt (1,' 1I11'I'ito pal'a o gnlpo r,"(/lIleR ohtl'lll-. I' 1wlu 1lI111tiplil'm;:io
dni! ('oh,~ dI' ('lIda I'~IIIII(' 111'10 l'I'~IH'divo ('o('m(·il'lltp r('lali\'o
I' t1ividillllo n ~01I1I1I1Id'('~II's prIH111l'tOrlIH'}II
rlOIlllIHl dOH 1Il(,~1II011 ('(II'IIi(,i('III1~ , l'OIlHlitllindo
o p1'Od1ldo

,j.

(1'(,~I:t ('ola 1ll'lo eOI·flil,i( I1le l'l'lnti".
do grllpo II ~Im :t\!lliaç:lo dl'tillitivll;
11(' a appl'ov:tI,'IW
1'01' ('III (','111m' l'ppl'lido,
"I!t:t pnl\:t ('II tJ'lll'l~ 1111 :tVIlJiIl<;ao do ~I'lIpO ('0111 Il cota 110
pl'iu1I'il'o ('XIl1I1(,; )10 I't'lrI, ,1(' (J 1I1111I1lI0fi?I'I' (,~III1IC 1111111'glllllln I'pol'!ta por 11110 tl'l' ('o111IUII'('"i(!o 1l0i1 da pl'illH'il':1
1H'loH 111oti\'OH jlí ilI11i(';1lIos dI' <lOI'IIÇ:1 011 ('11110 di' t'OI'''1l
111l1iol', () valor da ('ota (II' lJll'l'ito, 110 ('II,,, dI' nppl'O\ 11....,10,
('l'l'l d,' (II'?, "111hol'O a 1'0111 ohtidJl ,,('ja IIIUiol',
'II grllp"
r.ttl'l·icio8
IIIilitart'B, !t!l!/iclIl'. t' h iJIl'0'''.'Ii1t , Im\I'r:~
plll'll 1';U!a II1uII11l0 Jll'O\ II~ dI' fn'qllt'lll'in
,'III I"'l'i'llloi! dl'sigl.lIId,)
pl'lo 1'011 1'11111 d,' iII 11'11('0;110, ('11110 II IIllillm 110
1'1'1'111110
t'olllpl'l'lll'lIdido
1'1111'1'~() I' :11 dI' ligo to, PI'O\ as
qU(' ~I'l'~() lI\'uli:lllaA
por 11111 ,illl')" "111111"" tn do ('01111111111dllut ' do ('orpo
dI' all1111110tl I' dI' doi
iII 11'11t'lol'l'~; 110 111.
limo
:JlIllO) dI' elida ('111' o, o, 1(111' ti\'l'n'lII
('ola (II' lIH'rilo
illfl'l'i'lI' ]L dl':I. valon'~ lia iII, 11'11'· ... ln !adi"ll dll!l 11'1'11111'11111
I' (lO tiro, admilli tl'lI ....IIO ('olltllhilidnd)'
I'l'iptnruc;iio do

ú~
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('orpo~ ~ynmll"tit'n

I'sgritn:l. I' (,Iluitac;ilo. ~ii.o suhmvttilia Fim IIptidi'io 1m 1':1<1:\ \1111:\
dns partes ('11\ (1'1(' não teuluun obtido :uJlH'lI(' "-tll0To' ~'XI\ITH'R q\U' ~I' renli ..nri'io 1'11\outubro pernute
IIIll ~"r~ ,om-,
}lOHtO 110 counnandunto,
III1l lentr- n(Jjllllto I' o instructor
(Jlt(' tiver ministrado (I ('II~iIlO, fl'IIIJO upprovudo o I!,W ohtiver cot.:t isruul ou Hupl'l'inr u 11,'z vulorr-s ; o '11H' bl1!lIr :t
algum Il't's~7'H ex:tIlH'~ pl'lo~ motivo
j:t ilIl1i"IHI"
• ,'ra I~dmittirln a 11m outro
vm din ti" iJ.(lIt1;lo 111'10 (,"II~I'lho ,I" 111_
stru('~ii.o, " III< qlH' nilo I'ftivl'r~'1II
II'".t" cu 0, 111':1111111:1~1O:
rudos 11:\oscolu.
I' IIl1''' :Ipl'ovl'l~al' II tolernucin, pl~rn f.I~(,;'
,'X:UII('
no anuo innnr-dinto,
ohl'lJ.(:lIlo:;
li)
e: "!'I'H'11l
111111-

dOR

'p,:illH'

j~

tan'H

"

muis

I'

NlIllpro\':Iti\'o

,1""iglla,lo~

s"r\'i\,o"

)11'10

!"~1110

l'oll~l'lh

.. ,

Nas aulas ,II' hvrrir-m- I' hippoloJ.(t:\
hn ItC;I)(' orllf'~ ", rr-l\~ti'~õ"R oraI'" Oil'"'llol' eseripto, l"'llIlo 1\8pro\'a
,III' h)'gl~'IlC'
lt\':Ill1ulnt!
'.
IH' 1""
o ('Irlll'glllo 11101. , •• .\'s (1,' 11111111110 'ln III'I.. ,III "
tnH'tOl'
dI' ('(tI"tnc;ao;
nOH II I 1111III os (111(' 1\'1',111
, .' nuln ..\'11\'1'I
1"'111 ('otll II,' 1II"rito
luf"rim" :I (11'z \'111 111'1' H I' 11)11'111':1,10 1,11 n
.
. ,
'I'tlll'('
o '1\1(' ~I' tll't('rllllll:t
11:\1":1", (·,·I'I'I'II'Ifl~
1111
I
.: p"lulo II•
..
I'• f"II'XIIIIII'H
11'11"8
11:\
1'11111'I1I1. ' I.. , ('XI\III1'8',. 1'1 l,n,ll'lras
....
tOH 111'1':\1111'11111
.illr)' ,h, t!.. is 1"1111'8 " ,I.. "irurJ.(lilo 1110: Oll
illRtnwtor
l!t· I"l\lit:t~à .. , (·.. ufltrlll" o I', \1\11 foI' di' hygl('lII'
011 til' !tiPl'ulo ,iII.
O IlhllllllO ILppro\'utlo "111 toda
1\
1·1I(!t.irll,
"'(>"0,
\11111\, ,III
pl'illldro 11111\0 110' ('III'og ('0111 1'. '" pc;ãn ,lo II,. /;1I('rrl ).
sI' uilll ~'8ti\'('r 1I.a~ "ulI,li"õl'
'1\1" lhe Í1Il)lIII'!" n lH'r,11\ ti,.
mmo.
pudI' IIIl1tl'l"\lI:\I'_pl'
110 81'''u1I,1 .. nUllf. II" HI'II I'lIr
..
t' di~l',,".l\llo
(III fl'l'I]III'IH'ill ,Ia'" IIi "i(llill:l
"urre 1'01111...,,tes no ('XI\IIW 'lu" III!' 1'1·"t"lI~ 1Il:1~ nhrign,l .. II faz l-o, 1'11_
trulHlo a ('ota d" 11l"rito II'I'~II' ('. :l1ll • 110 IJlln,lro I' 1 ti\'n
ao 1\111\0 dI' (1'11' "'"l\ "l\,lcirll fizpr (lnl !t., .. b~cl'\ findo- .. o
qlle fi"oll dl't"nnillatlo
Jlllr:l n n\'lllifl\'lIl1 ,lo IIl1'rilO 110
grupo

I':CI!IIII'I1, (Iisl'osit;õ..

I'~ta

'1111'

1\0 igllllhnt'lIt

,lo fl'g'lIlttlo :111110 ti" ,'1tI' o ,I.. ('lIgl'U!. ri 1111litar. 1I)1lu'o\'lltlOH ('III to(l:\ M ('ad, il"1I do I'rhlt iro ('
gllnt!o :111110,III1'UOI' 1111\1\ (' ()III' IIlIlIhl'llI lIà f' h'j III 11ft
eCIIHli~õ(,!I {IIIII 11H' illl)lor!!'
}II'I',la ,II' 1111110; o quI'
hti\l:r
n. IlJllll·O\·IIt;:i.1I 1'111tmla 11 "Il<ll'ira,
11"'110
111111\, (I.
II
(~lIr",o, I' uno lhe illlp0I'I"
JlI'\'(h <II' IIUIIO. .. Ih" upr \'I'itnr
p!il'llI!;IH 110

1\

tnJ"l'illH'ia

I,·gal. p/"".

1111 11110 illlllll',Jí

to

"r

a,.

I

hnittido

fr '111i'1I i
<l I' '~tt (·lull'll·u. 11\1
IIt r fi tr hnl ,I) I'
(·.. laI'I'A, EI'II(J" II I'otll .t" 1II!'l'ito .t" I' 111111'Il~ lilld
~om
já Mt' cl.. tt'rlnillou.
,Artig'l 1(1." l\ " 2.0, ~ ..).o :! i.o d L iu
Htrllrçii,'" !"'gUIllllll'lItllft'
111'0\ i ori \ , ordl'llI
11, •• 11..1 '17,
1\,,)

III!\(. rOIll ,Ii
"h 1'1 , ,lo II I' ,

(·"ITI'~IH~IUII'II!t.

lO:IH, lu:m
...~ (':1"<'1<-10""' do

d'c~tt·,
ViH!:IS

llIo,lo
I<"jlt

I'

,

,

,.".

ii" I"\':ulo
"0111 !rillt,1I ,lia, )11'10

1'011111 I' 1:11. )llIl'a II

)l1I~8iv('1 illfli"ar-PI'-lIu'

Il

_.. , .. , .. "

(, ... ,-1 tn

rt'

{·xl'l'(·i,·j"

101'11

no "ollh"('illll

, '. ,., .. lOtO
II

p ri ri.

IItU I)

TI'

1Il1:lltl I II,· nllll'l', 11"lIei
rl'\ I ! \ , tI,'v, 111111 ('llIpro
II:I tC'\i t
11111101 tio

r-

}I lo
quI'
iII _

))(:,·...~o, a ,!:ttn d" prillll'irll l' 'rio(lo dI> iII trllc.,.I,
Artigo Ii:!." ,)n ,I,·,·\'(·to (I" !II d,' "'\'l'llIltro
II' 1 ~1 orl III
II,"
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L'DICE

F
Fabrica
du })olyorn - Provideucins
trll,I('IÜp:! H
evitar fJltn"~qlH'l' siuistros n'r-st ... p~tnl)('I,'('illll'llto,
})('crr-to <1(' 20 (II' setoiuhro c 1'1':;1I1:l11I"lIto ,I" 11 ti" julho,
orderu II,o·;H ,."""""",.'""".,.,.".""
H17, !)18
FaC"1l1t a~ivololY<'i-erhu riolol (lo rOlolOI"YoVid« .JIII'WIICIII" tf"" 1~!1i('i(l'wdf rererr«
l Jn:« !/('I'(d de III/ti,rJ,tir1,ul!'"
Xlatricn!« (Ü/8 ",tlirillp8 dr )'/'''('/'1'11
I'uténu».
Sâo )101lI"lldo~ r,u'llltati, OHy!'tPl'illlll'ÍoA d .. r(,~(,I'\'II, ,'0111 I-{I'lt
duução dI' alf"I'('H di' rvservu, 0' inrlivirlúos
d' ..~ta elIlH~('
IWl'tt'lIt'Cllt('H
it l'(·~t'],Yfl;
da t'11l,~" t'h ii, "0111 1111'110'; ,I,·
qnnreutn (' «inco ItIIIIO'; d" idad r-, H,lo t'"lIht'lll 11I11111'IIt!0",
qu.uulo () 1't'l]lIl'irlllll t· ~(' ohrigll"JlI a 1i1'1'YÍ1'lia I'I'~t'I', u du1'!1I1t" li"iH 1111110".O~ ,I'""ta nlt imn da'H' !jlll' fOl'PlII 110llU'IHloH, "t· n-uuirciu a~ ('olldil,'o(',; "xig-idIlH pam "PI't'lI\
'lIlillitti,lo~ COIIIOyl'!('rillario,
do I'Xl!I,,'itO m-tivo, tt~1'1II)lrl'I'l'l't'III'i:1 "o],rl' todo,; o>, dn .111""111:1
,'Ins",· pnrn o illgr"""o
110 I'pRp,·..ti\'() qu.ulrn do dito uxerr-ito, "'"lItnllto
1]1((' d,·, plll)lI'IJ!U'1I1 a~ rllll"\'i'íp~ ('olllpatin·i~
"0111 Il digllidadt'
da
1i1Ul.gr:lI!IUll,'ilo militnl'.
OH 1'('(jllt'l'iUlt'l1tOK IHU'lI a 1I00111'1IÇi'ío011 jl1'OllloÇí!o ,1('\'('111 81'1'
t1irigido,; ao llIilli~tCl'io tln 101'111'1'1'11,
1I"OIIlJlllllhlldoK dI' illformaçüo ,lo ('Olllllllllll!lIl1lp do ,Ii~tl'ido
,. do Iltll11illiRlnlllol'
do t'ol1('pllto da l'p"i'!"II,'ia
do I'lIIltliolato,
Al'tig-OH 1:'1.0,
H2,", 8:1," ,. l:il:i," do ,!t','I'l'fo dI' :11 dt, d,'z!'ll1hl'o tlt· ) H!ll, 0]'d"ul II," 2. , , , , , .. , , . , , , , , , , , , . , , , , , , , ... , , , , , !'d,
53
Fcrrutlcu'·'_'IoI
-l',1l111
0111('"1110 1Il1itill'll1t· '!H~ pnlt;IIK do~
]'('giUH'lItol! n '1111' Pt'l'tplI"CII1, Il'lIdo oS ('lIl1hõ,',~ g'1I1I1'11I·"jdo~ ,II' gnlllo dI' 1 1·1I"lIl'lIaolll. I' Rohl'P :IR di, ii':I~ d .. 8('glllldo ~:ll'g"l1to, P0l' di ti""ti,-o
" ,'"II,waolo II O"',O.lO do
\"'di,, .. da di\'Í~ll ~1I1Il'I'iol', dilas 1"'1'1'1101111'111\
01" 1111'1111
11111111'1'110, uma ,'111 ('Ilda hnl\;o,
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gola de plUlIIO preto avivada snperiormeutc d ° encarnndo,
guamer-uln r-m 101'110 I' inferionnente
por um gallio de lã
umarelln, de ()"',OlO de lnrgurn, com os cuihlemus .lus compnnhins di' metal nmnrello ; canhões e platiuu
tnmbcm
de pauno preto avivados de oucnrnndo. Artilheria, gola
de panno f'U('!\J'IWt!O, tendo nas cxtrcmidudes gI'lUll\UnH de
metal nmarullo ; plntinas
também de pauno 1'11(':11'1111(10;
canhões de panno preto avivados
dlo encarnado. Caçadorc«, gob de punHO preto, com CJ~ IIIIIOe1'08 tio rl'gillll'llto
de metal amarello ; canhões di' pnnno azul ferrete nvivu(108 de preto; platinas de pUUllO pret», Iufuntrriu, g"ol:t (lo
pauno eurruez im com os 1IIIlIIe1'Ol:l do regimento de metal
umarcllo ; cnnhõ 0lo! de punno azul ferrete ('1lI1I vivos CIt1'mezins ; plntiuas dI' }lIlllllO preto. 1.' compauhiu da Itdmil/istraçõo militar, gola, ('11II1IõCSI' plntinus de ]llUlIIO 1'lIr1lll'zim
avivados de pUIlJlO azul elaro, tendo nu gola o mouogrnmIIlIl da ~1I1l 1'las~1' 1'!lI metal amurello. ~.·I·()IIIJI(//Ihitl da (/fIminietroção militar, gola e plutinns de pnnuo preto nvivndas (1(' azul ('1111'0, tendo nu gola () 1II0llogl'HII1I1I1I (ltl suu
classe em iuetul umurello ; eI11l1l".ell UI' )lIllllltl azul f('rl'l'tl',] )rcl't'to (Ic 10 ,1(° sd 'mhro, ol'd('m
25, .. fi(i5, ()(j!), 673,
H77, 6ill, HS~, 1i!.l6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nH7
J'u}.c(lJUCnlO
(te 1'('u,,", Ulili1.,IU-('
--\,i,I(' Depilai/o dI' 11I'a~(I.,do IIltl'lll/lal',
Contillún
li ~cr ltpplic!LV('1 no tlilltril'to
tia (: lIiné portugllc:m
o codigo dI' .i11~ti','ll }uilitnr tle !l til' abril d(' 11;75, IlIodificauo })('ln "III't!l til' I(Oi de :J til' lIIaio dlo 1H75, ('III tlldo
'[UlllltO lH'jn ('om}llltiVl'I
COII\ 110\':1 org;llli~a<;llo
(l'l'st(, <Iistl'ieto (' com OH Ilrtigos 2." Il rI." llll I'm·ta !le II'i tllo 17 di'
junho,-CH1'tn.
di' lei 1l11)1l'll, 01'111'11111." 17 , ..•...
,......
37!I
..:JunTlt de ill
))
c(,.·,-,
o -A 11'11' d"H' nvnlilll' d:l ill('llp:lei,lntle
phy~iell
1° 1II01'HI tl08 ollh'illl'
1!1II111111 fI'ut"1I t'
não ('ollllmttolltI'R ,lo ('xl'rrito, "('lIlJIl'("'lldo
('i\'i 1'0111' mtlUIl','ito UI' (.!lif'ill) 1JlIllHllllloi:! iII JHol'l'lfIl1l1r pU1' ord"1II ,lo
lIlini t1'O ,ln 'u(,1'1'Il, t' compo ta Ih' ('illl'" olli,'illf' gl'lll'nl(,1!
JJllli~ IIlItigo IlO HI°l'\ i','o (lo lIlilli~tl'rio da gU('l'l'll (0 com 1'('8idl'IICia ollit'iuI (otl'ediva lia ('apitaI lia (Op'lI'hll ('III 'III(' foI'
ortlclIuda II cOII~tituÍl ..ão lia 1111'811111
juntn
,lo ,'il'm' 'iiio ('1)1
cl",r,o do f'xl'1'I·it.o, c tio cirll1'gillo dtO t1i\"i 11II da 1.. ,livi I II
militar,
sCl'villdo
,Ie prcsill('Uft, o gl'lll'l'nllllllitl
auti 'o ( d,'
1'('('1' tario o l'iru1'giuo !II' divi iio, Clulo \I illlJlI dillll'lItO UI'
u11,"1I11 (108 melllh1'o~ tl'('lItl' .iU!'Y 811)lpl'Í<lo pI'! 1111111111;1 II
llu A'(ouprlll IIU fa'ultllti\"o
11111' illlllll',lilltlllllt
1It1· I' Ihl'
('guil' (°111ltutiglli,1
dI' ou gl'adlla<;ilo.
(~tlm"lo n IgulII IItli.
('ial 011 ell!l'l'l'gllt!o
tl'ulta t1~ III? IH'I'"'lItl' Il I' til .i11ll~1I,
l 81'('rl't
!'lIl tia g'H'rrn
('u\"tltra fi 111(' 111:1, "0111 1'1' 1)1'1ttl
a (' <I1l individuo,
118 originll!,!1 dI' todll
II infoI'IIIIH,'I),oíl
ofticiat'8 'I'U' )10M11111('lul'idar Il jUlltll
"hl'l' () V I JI' 11I1II'ul
,lo I' &lIIiIlIUlllo, l't'fl'rida~
t'L Hlla 1'lIrrt'il'll IIIilitil 1', ti" ,I..
o )Irillll'im PI) to 011 gnld\l <;1II (I" otli,·illl, IloCllIlIl'UtfJ
('st,'s '[1111 ~t'rilll (h'volvido
1'0111
o no IlI'l'ti\"u 1);11';""'1'.
O 1'1'11"1' II Il ,. ruir U'I'SIt' I'rv,,;o tI o '0 'lIillt, : II, 1'11cultllt.,i\'os IlIili!lll';ol!
<I~01'11l1'1I111, p~I1' (' (,I'ijllo, {"o"n'u
d.a
('!lI' ('"hlll"
IIU 1111 11Il'·lIhll!t. plly "'II, ""I'il, ""1,,10 no di
Z!'r'
,I<, IIII1)lplL A (1lIodl'ln 11,0 I tlu l'I gllllllu,olllll dI' pru<;,) t!t Ulultl do I'Mon'it\l)
t III \'otll ti !th( I'IIlhv II \ roo o.

II.·

0

R2
I'rltal,'ão ()JI(!r o nflici»] til er nlu-rtn :t 1lI:1I1'i('1I1a, I' nhi :fit'llr:'t
a.n-hivudo ; IlK III' iufnntcriu
:lIldidos á guarda
íiscul )'I"('stam o jurnnu-uto
peruntr- os «oununuduundOR hatalhül's
ou dar\ eompuuhiua
<fUI' lliio rotl'jmn IIn ~t"(ll' dOR «ommnutio do, "a t:tlh;"I·~. E~tal; dbpo~i",~H'R são applil·;tVl'i~ Il()~
ollici:lI" 1111ll1l0:II!O~
011 promovidos att'~ 12 Ih' maio.-ArtigOH 4.° (' ;1." da portaria dI' I:! dI' uiuio, o1'dl'1I1 !l." 1:3. :l1\),
JlIry",

para

()I-< ('_-nUH'I-> dOI-< oJU(·i;~

3:!()

'I-< ([ ..'

r(~l-<erYH
::-;:10 1101111'111108)11'10>( conunuuduntus
ou
illO)H'('(O)'1' g('rnPR elas al'lIlil~ a '1t1t' o, vaudidutos
H' dI' tin.m-m.
(' l·olll!l()r'~I·.llIlo dI' 11111 oüir-iul
uperior (' (lois
capit:lc-s;
os resnrvistus
I' individuoa
da ela '(0 civil ()III°
dl'l'jl'l1l
r-r JlI'olnO\idll~ 011 1101111'11110.
otli('iaI'H ('Olllh:dl'lItl':! dI' re-rrvu. dirigl'llI OK I'I''1Ulol'ill1('II!nH IIOH vonmuuuluntr-s ou ill~Il(·do)'I'. ,.(·I':lIofl da 1I1'1I11l8, 1'01' illtl'l"lIIl'dio do,
('mnIlIIlIHl:1l1 1'. dOi! di trivto ,illSll'lIido
('OIlIO
doeumuntos (,olllpr()\ urivos do 81'11din·ito, 1'I'IJtll'rillIl0IltoS que 81'1':1II
pmpl'l' 1I1'lllllpall)::lIloH dI' illt'OI'III,I",:1O do l'Olllll1ll1l1lanl(O do
di tru-tu I' do u.lmin] r nulnr do l'OIlI'I'II111 da r 'sidl'lll'in do
eruulidn til, 1·.llI'l'ifÍl'all(llI 11 OI'(,lIpil~'iio 011 II 1':111111
dI' '°11111mlon·ill 1111illdll8tria qlle r 1°1'1','111.O l'Ollllllillldillltl' 1111iII }l1'rIO!' g,·nd (Ia arllla mlllldnnÍ
fazl'r o I' :\1111' Ih('flr1I'Oprllli!'lI,
I' t',,1' 11l'1'I's~al'io, I' 1°11\ial'lL :í L" rppnrtit;!io
(I"
milli IITio d:1 gllt'rr:t :t 1"'IlP,,~tll par:!:t 1II1I1I1'n,'IO dI' alfl'r II 011 1'1'1;1111110
1('111'1111'dI' rI' 1'1'\ n. .\rti"ll
Ii.· (' 7.· do
d, I'rdo (}" :11 dI' ti ·z"mhro di' 1. :11. IIl'(h'l11 II":!. . . • . . • • .
Jlll->à ifi('u(:c1t'1-<
])1'\'1' ~I'r iII ('rip{o 110 linll dI' 1I1lltri1'III:l l'Olll () 11111111°
d" ,Jo{o Llliz dI' .\lflllI'iI 'I IIdl'~ o prilIIeiro tCII('lItC 110 ll'gillll'lIto dlo : rtillll·ri:t 11." 1, ,JO~loo\11'1ldo., Jlor 1"1' jll tifi.-:lllo PI·I·tl·III'I'I't'III-II,,· II 1111IIII dI' Lniz
dI' )lolII'a.Di po~i ...ao :1.• da Ol'llllll lI. !I" , ••..•..
, '"
])1'\,1' "1'1' illH'riptll 1111 li"rl) dlo III:ttril'lIla (")III o 1101111'dI' LlIiz
(',ln'al
I' :-<1'" II 'l'l'i ..irll dI' .\Iorlllo I) t"1I1 IItr III) ('tltt,dll
m,dol' dI' 1'1Ii!lo"h(Ori" Llliz ('l1hr:t1 Tl'i ..il'll dI MOI'III'!', pllr
t,·1' jIlMtiti"lIdo I" rllOIIl'I°1' 1111'II ilPl'lollidll dI' ,'IIIUM.-lIi
•
)10 i...• o !t." dn ()1'I11'111II," 1[) •••••.•••••••
, • • • • • • • . • • • ••
"o
('1' iII l'l'ipto 110 Iii rll dI' 1IIIlh'il'111111'0111II 11111111°
di' ,'ouo
d .011 a :-<1\1"111iro .\lul'Il'll'
• rdf'iro, o c '1l1ulo I !li('i 1
d.1 dil'l'l°C:~() da IIdlllilli~lr 1 (I militill' 1'011' grll<1l11l1; fi dI'
1° pit!io ,Jo;'io ('01'111iro, por 11·1·.i11tilll'tlll" pl'rll 111'1'),('111II",
II III'IHOllid()~ dI' 1"011.li :-;IJlglll·irll )[Ul'IJlII' . - Di [lO iço"
." du 01'dlollH 11...• 21 I' ~Ii .•••..••••••.••••
, .•. , •• Irl;'
I
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lNJ)[Cl~

ns mnterias n'ellu professudns. A~ I'cpdi<;"'('R nhl':l11gPl1l
cinco :t ([(')1 li<;'I('H (' Rão HIlIIUII(·ia<1:1RCOlll t1'('1<di:l~ (Ip nutocedeuciu 11l'IoIlI('llOH, -oudo a :ty:lli!t\~o das li<;ü('l'\ P 1'(')H'ti<;õeH ora eH puhlicndn !lO proprio dia ('HI <]m' 1<1'rou lisarem, e n <1:11< 1'('Jl('ti(;il('~ por e~('riplo, qunudo o 1l1ll1l('I'0
de aluumos <]11(' ns derem for igllal 011 inf('riol' :I «incncntu,
no Jlr:lRO <1(' quiuzo dinH, pnh'o que ~P elev:tr:\. :l triutu,
quando o JlIIIIU'I'O de ulumuos for Rllpprior a (·iru·o(·llla.Artigo H.o (111~instrucçõc«
l'('i!t1lnllH'Htar('s prOVi801'inl'4, 0)'<1('111 II." al
··· ., .. lO:!r
Lbnite de idnde-As irhules 1l1:tI'c:III:IS pal·:t a udmissâo aos difl'(·1'(·lIt(·s ('111'808 dn P. l'oln dn (')d'I'('ilo {. rt-fcridu ao di:l ;lO <1(' Spll'llIhro.
Artigo]."
dn~ iH~(l'll(,<;ÜpH
reA'tllanH'Ht:trc~
pro\'ÍSOl'inH, orrlcm H." :11
,
" .. I();U
Lil-ól'"
:,?;'el"nl (le nuti:.::n.i<lacl<'I-ó-l'al':t
('.\("'11<;:10 (lo 11.0 3," do :l1'ligo :l,' da ('nrla d,' IC'i de 2:1 <lp nlu-il
de 18H:l, 1111ll1l1l1'in·gc'
qllC' (',1:'1 puhlicndn
a listu dI' untiguidacl('R (los ofTil'iaPH c' ('IHprC'g:lIloH eh'iH <lo p:\l'r('ilo. I'Cf('ridll a :) d(' j:illl'iro, -I )jspo~i<;~o ;).• ela on!PHI II." H, ., lK:l
l':IO ill!'luielos n\'!lI:L liHla OHollic,jHPR ('011111111
('lIles e nno ('''Illhatelllcs
ell' rescl'YII.-Arligo
G.o da JlCll'lnl'ia ele I:! ele
IlInio, ()1'(11'1Il11." 1:1
, .. , ........•......
,,,
, :J:!O
Lil-ó'u JoI-A~ (!P }1:1I1110para ns (':II<;a C cal<;,IC's Il~1'1I1()"',():l2
de larj:urn
C':irla 1111111,A('lldo :IS dnJlllI~ ~('pal'lldas )lor \l1Il
iutl-I'vnllo tI(· ()''',()O:l. - Al'I igo :),0 d" <IpC'I'P(O dI' 10 dI' SPteml,,'o, o)'delll 11," 25 .... , , ... , ,. ., ... , ..... ,.......
li:11
Lll-ótn
(h' clul-ól-óiJi<'Hcoiio final-Sao
fCll'111111ndas IIJIJllIHlllH'lIte ]leio C'oll~(:lbo (Il' iIlSII'IIl'<,'1I0. )lpla ('Ol:t
(II' lJ1el'Ílo ohtidn
)lor lodos os all1llllloS que ('olll'llIil'ClIl os
H('t1~ ('nr~oS ('0111 f'x('llI~iio do <i!' gUC'ITII) I' t!\'I'H'11l }lIll'iL
lhes I'l'gnlal' :L lI!1tig-niclndc' IlHR "1I1TC'il':\H II '111(' Sl' dl'stj!I IITll, tlp)lois
ele )lultli('lIcllliI 1'111Ol'dC'1I1do,
('l'l'ito.
A C'lnssific':iç:o
(, f'ila 1111111111
IIIIC'1I1C· 1'<'1;1 Illí'(lillS 1II1I1II:1C'H
dos ItlUllI!lClR C)III' nltli\ 1'1'('11111)11'1'1'\';11,':
II l'1I1 lotl:lll
118 ,'ad('i!'IllI, 11l,"cli1lSqll(' SI' oltt"PIII di\ iclilHlo ii 'OJIIllltt ,Ias: \ 11.lillc.;Õ(·8 dl'fillitiYlI1! dI' tocllli! OHgl'1I1'08 d,' 1'1'0\118 11I111'('aela!l
plll':L I'S8(' :nIIlO )lC'ln ~Olll!lm (los "II!TC' 1'01l<1('lIlc'i! c'"C'!li(·jpllI('S 1'C'llItivCI!lj bnvc'llclo IId'dillB igll:II'8, ,'. ,'11I8Sitit'llCl..
"111 Jll'iIlIPÍl'O 101-\'111'o lJlt!· Clhlivl'r IIllIiol' \'al"l' IIIl hlllllllla
(las :n nJill<,'ÕP8 d..tiniti\'IIB, I' 1111igllaldad .. ,I'C'8 ,'R Ylllon's
prpf('r(' () mnj~ nlltigo \'111 prll('II; )lill':l o <til\' l'c]1dirc'1I1
<]11a 1<]11\'1'1111110,110('al\oulo dn lllc',dia c'lItr:tHI a ,'O(IIS do
(·.\aIlH'S ('III (IUP tiY('I'PIII "hti<lo "1'1'1'0\ II' ti llo nllllO IIII(\,rio!',
1'tu·:t :I ('lassifi(':I,lln
fillu) ROllllllnm· I' II 1Il,~<Iias lU111ti III' di\'idillcln a 801!llllH pplo lIUIII('r" d" :111110 do ('m' ,,; ,'III
igllul(laolc' d,' 1Il(·rito IIdoJlta ~\' o c' 'lIilllc': C'III prilllt'iro
loglll', o Cpll' tÍ\('1' IIll1ioJ' \ ;11,,1' lia ClIIIlIIIl dI' 1I1f'"lia8 1111IlUa\'!!j "II' igllaldlldC' d'(· tI'
ulol'l'
0'11(1' t. 1'1' frc '111"11(:1110 o "\II' CI ('111 meuor lllll'"'l'II <Ic 1111111); C'III il'lIaldnd,'
(I'('stn fl'C"P1C'IIC'ill,o lIlai IlHtigo ,'III ]11'11<,'11;
C' "III i '1I111<1;1c!t,I,· PI'õj('ll, o IIIl\i 1"I!to,
.\rli"
2i."" ~!I.n <III ill 11'111'
";-"'8 l'('I{UIIl1JH'II(1ll'C' pro\ i mi
II !'I I! III II." :11 .. '.
. ••..
W II
Li "U
etC' UIU t ,'1(0 .. 1.. -ri<l"("'J',zf,i
dr rCSf'rm
Cirllrnio,'s
d,' n'~I1't'(( J.'t(C"ZI(l/jt'(j1l
n Irr,'7/lll';OH
(lc /'II/r,-nl -JII~lrIlC'l''''1l /ICII'(( (I '8 riltfllt'll~'t(J tia d~ll,' /II 8 ' 1'11f'

I~J)J('g
di' 1'I'!}ixl,,-JllIll'h'/'/o

1""'J'III(L{'tuli('(J.~ d,'

tI!Js j"(·x,·,.,·j'III

I'r"el'l'U,
,
I'
I'
er ,Ii\ i,li!ll ho,- vnsn «I 1t\'ri"l' <ll'~t i1111 ('Sll' 1\'1'''' 1" I'
t'I\'"
o '"
"
I o" rc • PI'(' 1'1'1
riSllllt'IIIlH'lIt"
1'111 dun
11;11111'
ri ":1111 o', I
I
dizer 'I' 1'!I('rI'VI'U'II.~"
II bl'~lIlH!' t, ~.'II " 'lI'oU" do (o
I' '1Jl]'" ~ o-'II
11\('1110 1'111 vista
(I,)~ l"1'g-iijll1
,1il;1:ll'lllIill'l"
'1I1UI!' (I) ',I PI', I~ll
, 1I1L
pusse li rl"(,l'\"llll; lia ("I"a l'nllf'II"!. . h
'.' 11\,11.. ,'"'I r' IIll1'1'\I< ,II
11 (~
II

,\

.. ,

qUIlIlIIII a praça

vndvruetu

l'UH.a 11 prmu

Ir:

'

n

'
't Iul II ('uutflrln I"T (' I'm-(I
infl'rinr
quun: IlI)la
:1 a' ~('Sll1ll(a,
plos nponlrulus 1111 pllgillll E-I tllI '·III!t'I:"t'1l1.ll11 I{ r'f,,_
IIlI'SIIlO se prut ien nn ,'a II ,,~llltlall\,11 de lt uu 1,'.H,'. , 11
I III'l I"III II,v I~I .... '1"
lh'\~ til' re .. iStl,-I)i~l'"
il,'l'n III.' 'a
.. RS ( I'"'I''' r.,
'.
III" <lu III"( em <Il'h'l'II,·
)
Picam•. c1t,....
m-ulnun cl1('llo
1\"( II.
(I" lHhH " 8,· da ordr-m U n .W ti" IUI' 111" 11111111,'pi
,
millavam 1)111' o~

vvrrados

1\

I'lltallll'lIl,,~

,Ia

Iivr- t1.~Itlat rienla

II "1',111,

jlr:\I,':1

,.111'

1(1~
,,)

,I~'

11I1I111~
1( 'I I II'" d,' .'1'\ II;U ,. "-I
' ' C (I'I 1'(' 1'1'\' ; ""111111111111'
.
I", IIII l't'lIl " I'tII, i ' )r f'II 1111'
dWII
'I I1\8 (l~p08It.UI'S
\.
.•
1,10 tl'lIlI II'rll I
1
para 1 que I.
IlItI\ "I" I I..I
llltra:\s ~Ilal'tla
1I1t1l1i"ipa,' l' ii <'ul.- III pr, 11'1111 11." (IL 1!l1;

"1111
1'1111111'111111
lIil .. '·IIIII},h·tll ,"til I .. , I""
1111

ortll'1I\ li," \I, , • , •. , . , . , •.• , ..•••
• Ta malri"lIla
,1118 lI!lid.l
11 pra.;

I't'

'I

1. III

('11'

, • , , •. , , • , ••. , .• ,.

,h> 1'1'11 'III!'

flOreIO

.•
1'_

vil' nas l'Olllp:lllhias II" ~1"<;1I1111Ii'lllt' Inltllllllllll~e
I' 11M"
dc,'C 11\1I\,I\I"Kt' a 'gnilllt' '.'rl'll:
I', 1;1'" 1111 sr.,..'"'' ri" tti11"1 (IIH,,- II"

l"·(H·iu,.,°a

de J\I"~·flIII11'·(lllf·, U'/R le"1UOi: tia r

":ta

di' I,,; dp 1:1 d~ 1I1J1'il til' j, '9:1, cm " d~,., d •• J ••• -1)1 •
po~i<;õI's lU," ,Ia tll',II'11I lI,~ Ir, " 7," tll1 ordem 11.' 16.. 3:,1, :17.J
• a Sondaria.
,ln ('S""la ti.. t' "!'t'il" ha 1110 liv 1'0 ,I! IlIutrienIo. }lI\ra o~ 1\1111111111 .1" t ..d.. " cllr {J 011 h. I' '''1'1>11rito os IlS 1'111:11111'11108 r ..lllth o no., I mi .. ('i,.t, Lj,)gml'hi
militar C in ·tntc"ào ":ts l\\uliu\"Je
tl"tillithl\
.:ln tll\('fsns )ll'tl\'l\8. prt·lIIio ... I'la ifi.'n<;lo lill I. Pum o nlUl1Illo
Il!~ li\'1'08 espel'Í;l(',
.\rti ....o :1;,.· tia iII tTllt'çõc fe III _
1O('lItl\rC8 pl'o\'isoria
(lnll'11I Il,n :) I ..,....,,,,.." ,.,.), t:}
Llv1'()!õI de "t'~i,..t()
<U"'('iplinnr_]lp\"11I
fom.'ciuos ao~ "Ollllllllll,lnllt..
dos tli tril'lo
1 f( ruI _
11I('uto
(' I't'R('r\'lI.
1IIt'(!iUllt"
1'I"[1li
il,'.ltI. p..t.) "10m lIlrl IItI'
!lo r,' ·1",.,ti\1I ('\11'1''''; II ti., I' za .'" II II II 1 1'(lui i"'lO é fl'illl ]lt'11I 1';1'1111 tI,'ti'f1l1illll,ln 1'.11"11 ig-II' lh 1'11 dn
),allllhül'l! udi" .. ,- ( i1'l'ulur U.' 1;: cI,. f.
I' iro
'Jfdoll
11,° 7 '"
, , , '." " '., •.•. '" ' ••.•.•
,. , •.• , •..
Luc O - (~I\lIII,I.. ('jll <1""1'1'11111 .. 1111" lIudllllli, t"do " om. 16
I'ines llS!\1lI flllll" 11.) }l1I1I1 .... h .' 11Il(1 '1111 111' 1,'0 III 'rd "
eollllclld .. ]1"1' .·illIU d" "••1,,\'( 11", "111 .. 1111" \'(' n lo,
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tinuam fazendo parte das suas unirtndcs ; as dos rcg imon
tos de urttlheriu e companhias lI,O' 1, 2 (' 3 de gnal'lli\,ão (se vierem domic iliur-so ]10 continente),
cnvnllariu,
caçadores I' infuutorin dt-ixum tIl' fazl'I' parte d'estus unidades, ainda (lu(' ahi eoutinucm uratrieulndns, (' quando
do novo forem ehnuuulns ao serviço são eucorporndus ]IIlH
qU(' lhos f01'l'1I1 desl iunrln-,
A matricula das pl'al,'as Iiceiu-indns para a primeira ]'('SPl'VIt
contlnúa aberra lInH uuidndos ond« serviam, eucerruudo-se
só quando tenham baixn defiultiv a ou IHlS~I'11\{IS compnnhíus de reformados,
diHpOKi~,ito quI' tnmhvm é npplicnvel
ás que dr cuvullarin OH iufunteriu forem trnnsfm-idns para
ns glJardas munieipaea (' fiscal, devendo OH respectivos
eommundun tes, quando l'lIaH, por qlln lquer cuusn , pusaein
a outro corpo do ('o t'rdto, t'azl'l' :tH dcvidns counnuuicaçàcs
aos commnndunto-, dos l'l'gillll'lItoS d'onde vicnun ('0111 pasSUgl'llI, para ns mntrieulus 8t'1'('1II 1'1Ic'''l'l'adas ou dadllH por
findas; as lle I'llgt'nlH'ria,
nrf illu-rin c atlllliniHtl'll\'ito militaI' quc c~ll'jalll At'l'vill(lo ltl\8 nll'8lllflH gnlll'tlfl~, qllalldo
]j('t'lll'iadas
para ILrI'Hel'I':t, tl~1'1Iljl:lSAl1gt'lII. a~ tIl' illf:lIltt'ria, para o I'P~illll'lIto (,Ol'l'('HpOlld('ntl' 110 diHIl'ido dI' I'Cser\-/t I'IIl 11tH' fOl'('m tlolHil'iliar-~e, !' :lH tlt' ('avlIllaria para
o qtH' IhpH for tlcsigllltrlo 1'('10 ('OIlIl1HUltlnllt(' da divisão ('III
l'uja lU'('11. PHth'l'l'PIII os p~ql1!ldrut'~ ou l'olllpallhill~, dp\, '11l10
OH l'CH!Wl'tÍ\-OH cOllull:t1l(htlltl'S
solil'it:tr
tios das dil'iHiies
lh08 illdit[1ICIII o l'O1'])O para omlp tll'l'cm t pr p:tHHlIgpII\,
(IUllnclo o não ('stl~jalll lH'I'IlI:ulclltcnll'lIte
.i,i (lpRigll!1.tlos.
Quando as praças t'OI'l'1Il ]j('pncilltl:lH )lfll'lt 1\ l'CH!'I'Va, OH
('olllllluIHlant('s
tIos ('f)l']lOH 1'l'llldtl'I':lo nOH (10H dj~trict :;
de rCt'l'utal1lellto
c reS('l'I'a HH I't'81)('cl i\'as t'olhHH tIl' I'CgiAtO, as CJuacs nli ficllrão ('lIl1!1HUltOli pl'lIr;as l'. li\,('f('rn
li('ClIciltllll~, maR, H(' t'OI'plIl Chllllllldlls ao ~cl'Yi\,o, SPl'ito
('1Itão l'n"i!lcla~ pura aI! t1l1i(llltlI'H I'Ill (1"0 IlK pl'l\,IIS forem ('lIl'Orpfll'ndul", P (lpI'olvj(11l1l lll'poifl )l1I1'lI OHdi tl'il'totl
}lI11'!! OIJ(I!' fOrl'l1l ,1omidliar.At',
qllltndo tlt' !\OVO ]j"('lIt'i:LllaR; nt{' !lO tlin 10 til' ('adlt III~Z tlp\ l'1I1 as !llIl'Iol'itladl'lI n
qtll'1I\ f01'!l1ll 1l1111J(lJt,llI~as f()lhas dI' l'('g'i~t() PIII'i:l1' .is ('~_
tll\,ÕPS d'())ull' ('lIlt~ tlilllUlIllrlllll
III1Ill lIota illllil'atil tt do
llUlIlCl'O (las qllr I'I'Cl'hCI'IIIIl 110 1I\('Z IIllt('I'iOI', l'. 110 meslllO
pra~o, c1~,t'lIl (' tal'! 1'('11Il'Itl'l' UOI! C01ll1l11l1ldlllltl'S tla~ ullidadcs t'm que ('stj,,!,!, ulll'l'ta It Illlltl'il'l11n. I't'llI<;'I('1j ('0111 as
altl'l':ll;ijplI ()f'col'ritlai'! 110 IlIe7. :1111l'l'iol', qtH' (lt'Vt'llI 1:1<'1' 11111çutlall nos li\'1'ot! l' I't'gi~lo tlisdplilll1l';
os ('OlllllllllltlJllItl'H
(I!Ia guardas IIIUlli('ipll('A (' rios hataIhi'l'H ,ln g,uI)'(la jiHCld
l'l'mettpl'ito IIS folhaR UOH ('Olllll1lllllllllltl'S do I't'gilllflllto8 do
cltvallaria
e infiUltl'l'ia tronde as pr:I~IIS lill'lllll tl'l\lIsfl'ridas, on Jlllra os rios rcgi'llt'lItos
pura olldt' lI't' ~It 01','11 iíto
tiVI'I'('11I 1)I\s~ltgl'm, li fim ti!' nhi 1'H'l't'lII ('ulI1l'll'hulllK 011
alwl'tllll IlS Illlltl'i"III:I~, l'lI\'illlltlo-IlS dt'pois !lOS ,'Olll1ll:ll1<l1\1I1,'s do !Ii tril'lOH pllrll
(JI! fillR j,t ti"
i '111\(108; qUI~II,I(J
tellhalll ,tlt' fll)':I'r-81' a!tt'l'II\,ul' 110.11"1'1'1)11111('11101\ tio 11\ 1'0
(Ic II1lltl'll'lIln. ou nutJ'OH, CIII \ il'tu(l •• (II' tll',I"1I1 1I)H'riOI'. O
('()1I1Il1Hlllllllltt' tll've "Ollllll1l1lil'IIJ o " .. 1m: () ollll,· .. 11\ IL
folha de reg'iRto, )lIII'H 11',,1111 (' 111\('II,I"I'lIl'tll SI' t'IIZ"I'I'1I11\8
('O~f{' )lOII.'I~II,tt·Mllltt'rllr;')(' • ". (JlllIlldo o nó I'rvi tl\ lil"'r
halxa {)ChllltIVIl, a, folhaI! ,,110 CU"illt!1I aos ('OlllIllIUIlIIlII-
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tes das unidades Ollllc tiyprelll alu-rtn a mntrk-nla, c ahi
ficarão archivarlns ati, II Jll'illlcil':l in~)lp('(;:10, ,; mdo inutilisada« qnnndo findar os-e erviço.
()~ maner-hos alistndos dir('d:lll\l'ntc
nu H>~tII)(lIt re: orvn, nu
OH quI' para
1'1Ia forem Jic<'lIcin,lf)s ali tI', de promptos do.
recruta da nrma :\ que pl'rtl'nl' >111,tpl'm O ,eguilltl'
dostino: os 1l11ll111IOH de mcdil'ino', o phlll'lll:lCI'nti('os
I' cnfermelros, pura a 1." 1'f)lllpallhia dn alhllilli_h'lIt;lio
militar;
os carniceiros,
cortllllOl'cl:l, Olllglll't'fl's. f'OI'IIf'iI'OH, padeiros,
carroceil'o~,
cocheiros, clll'ripil'OR, ~elll'il'<) , Fl'rl'allll'il'o~,
Cal'pillteiro~ d(' curros, fl'l'l'Hdol"'s C I'. tmlunn-s do curso de
vetcrinnrin, para II ~,' companhia da ndmini tl':lÇIlO militolr;
os mnehínistas, fozu eiros, chefes rlc .., ta~':tn, a~lIllH'iru ,
eapatnze»
de IItall(1)J'a, conductoros de l'olllhnio"
g1l1l1'l111freios assentadores I' mais operado. 11" (':\Illillhos de ferro,
telcgl:aphi~tn~
e A'IlIH'(la-JioH, c OH barqueiros .. l'ulafatl'S
com mais de lm,!i;) 110 altura, pllrlt o batalhão
dr. re. ('T\':~
do regimento
(II' PJlg'PlllH'ria; todos os outros pura o. 1mtalh~lcH dc ('a\,ndol'e~ ou iufnnterin
di' l'c'l'rv:t
CUI'!' > p~ndl'utrs
3.OH di~tl'i(,toH do ~1'1I donlicilio,
.\. pl'liçn.
:I, sim
lllistudaR R('I':í ahprtn II matri(,lIl: no livro ('f)fIlpetcntl' dn.
rrsp(,l'tinlllllid:u!t"
matricula
1[11" ~.í I'rlÍ I'llccnada.
quando tenham haixa detinitivlI, 11"\'Cllllo :t~ III '.!IIIl. 11IIH!:tt!l'
fOl'!Illllnl' IIH folha dI' 1'1'gi to o n ('IHI l'1H'ill Il:l~ (IHI' nindlL
a" lião tiVl'l'l>lll; OR COIllIllUJHhlllt'
(los di tricto. fllZl'1II n
matricula dOR 1'0Hcni, laR do )'(>sprl'tiYIl hntalh ~o .. (JI\'ialll
l\OH das lluida(1!'J< n I]IH' OH OlltroH dt>\'I'!Il II('I'!"III'I'I' o do uIl1CntOH ncoc~~al'io~ pllra n e~,'riptlll'l\çiio
do, li\'l't) , l' 'lIlcth'lIllo () mpsnlOs COIll)IIll!lIlalltcR,
FI'IJI ))1')'(10. Ih' telllpo,
11
folha de rt'giHto c ti C'1Ic!I')'JlPtn, devI'ollo .. III 1'1' C'ntre 'IIC
á praça, ('OHI ti. mnximn hl'evitlnde, 1]l1l'1' dire 'tallH'lIte Iwln
COlfllnlllldalltc
do di trietll, '1"('1' po!' intl'nnl>dil) lIa lludoridade a!llllini~t!'lltiYll,
AH pra~'nH (lo ex(>rrito nctivo, l'rlllitl:t8 no!! termos (!:t 1C'.. i I •
çtio ('III vigor ou por l' !:n'l>m illl'g:tltll( III lIi. tn,ln tlt",cnc1o.o I'. tal' 1111 C'gllll,1!1 rl'~('r\'n, 011 1[111>por outro motlyO for('1II rara
1'lIll !i('I'II('ill'!"
11"p"iK ,I!' prolllptll
dn
I:C('l'lItn, tcrao o (I tillo '[HI> lh,' " li 11('ll'rlllill do 1.1011forme n IIIIft OCCHJla~'"o.
.\rtigo
:11." n :17.0 II" II "I' lo
tI":11 de dl'zl'lIIhro tI.- 1'''1I1, 111'11'111 li,. 2 .•.•• :l:!, :1, ,:14,
No ,curso do administrLl.Qu,o militar
Pura
IIl1ltril'ul
1I1'~~I' ('lJJ· o {, pn'd o: tf'r Hill IIl110 til! hOIJl .' ('Iff' ti o
H('rVlço uns fill'ir'l "OII1IJ prillllliru ~ rg. Ilto ~ru,lH,III,
('nclrtl', ('0111 o ,'IIl'SO .1"I'flll('~i" mili! r "II Jl lo 11If'1I0
_
g~ltlllo Rllr~"llto '·fl....·ti\'o; tl'r IIllli ti. dezoito f' 11l.'no ti..
VllItl' c I~tl) lIt~lH) • cI., i!lnd,' I hUIII 1'''1111' rtlIlIIl'IIIO;
t r
lI]lpl'OVaçao
no III tllllto 1111111 tri I t' ('IlII1Jl\t'r('illl ti Li hOIl
011 Porto
l'llI l'1'OIlOlllia
)ln!itit' I, n"c;ul'
~ ra,> Iln ('0111_
rn(,l'cio; ('!I('l'ipllInu;uo I' ('olltn),iJidntl .. ('''1II11l 'r(,j I, I('i
11('110; phy~il'a
I' I'hillli('l\ I'XIH'I'illll'llta);
IIIl'r",'{,I,,'i
(f> tndo I' Yl'l'ifi!':U,':LO
(lak IUl'rCildol'ia
).
<.:tuJa :nUlO podl'fllo "hlt'r )j('l'llça pura f' Illllt
('In,.o Uln 1I111l1l'ro (II' :L11111l1l0 i"n ti li IIIt'din Ilc 'fie tlll'
dI' li. pil'lllltl'~ lia lulmilli tl"ll~àf) militllr .' ti <jllurtci
1111 _
t!'1' fI('I'unicla 110 ultimo ,'ille" nllllO ,)1111 () 'I" O milliHtl'l'io
d: '11 >rr:! JluhJi('a!':', 111111111111IIt • at ~ tiO II Junho,
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110 J 'tiar!» do gOI'crlllJ
(' 01'<11'111 do pXI'!'l'i to, qnnl (l numero
d(' aluinuos
(tll(' porlr-rn urutrieulur-se,
r-uvinndo OH cnmmnnduutes (lOS corpos, directamr-utn para 11. escolu atI" :11
<l(' llg'Oi\to, OHroqueruuent.»
('lJltl OHdOCItIlH'llt(IH IH'I'PH~ario.
e nota d(' assentamentos
com II Ht:I illforlUIH;no, SI' O 11Umero de «audidntos for Hll)ll'rior no fixado, H(\l'i'íOJlrcfl'riduH
OH (111('ulcnnçurem melhor ('lIlHHifiCtu;íto em concnrs» documen tal.
O director (la I'~eollt enviarll purn o mlnistorlo dn glH'rr:l, Iltt,
1:1 dI' setembro
(e nn llH'l<lllO dia ~('r:\ pnhli('llIlu 1111.(,H(~(ll:1),
n rcla~ão dOH candidntos
<jll(' (l('\ ('III fiel' udmittido. , r-m
vista dn qual o ministro (,oll('(~dl'l'lÍ II . 1I1'('("f<ariuH liccuçus,
podendo, 0>\ (11H' ~e julgur 'Ill prljn(li('llllos pela ('1M i íienção, rer-orrer 110 pl'It~O dI' l'ilH'O lIi:li:< iuru o lllCIHIlO uiinistro, ()lI(' dr-lihernrú ('III ultima itlAtalll'ia,
Al< pl'n",as IJIII' f'rl'qHcnllll'('11I ('tllp eurs«
('011 {'I'VHIII o ,"PII('imeuto dOH po~t.Otl que tiuluun ao IIlIl triculnr-se, P, íiud« o
cur-o,
8ào tmusfr-rldns ('01110 ]ll'illll'Íl'OH
~:tl'gl'lIto~ (':Hll'tl"~,
e ('om o Y!'Il('illl('lIto
H1Iil'o <II' HK) d'is dial'Ío',
pllra os ('Ol'pos {lo CX{'l'('ilo. Ilnd(' dl'''l'm, dlll':tllll'
!t,{,S 1111'70('". ('(l;ldjllVIlI' o »l'illll'il'o
~nl'g-('lIlo
lla ('Olllplllllain
1111 P~{'riptHl'a,lI()
(' ('0111 Ilhilid:tdl',
(~ r(' )lolldl'l' )ll'la 1111'"111:1 ('OIIlPllllhill pOI'
ig-lIallH'l'iodo
III' 11'1111'0, (' {Inl'lwtl'
~I'il! 1I11'?l'S ~{'l'ao illll"'dido!! no ('011"1'1110 ndlllilli8tt'lttin),
cOlldjU\'IIIHlo
h'PI! III"~P~
o th{'IH.Ul'pil'o
P 01:1tl'l'S 1'1'. tlllltc~
o BI'('rd:tl'io, 81'11<10 d('l.()i~

di 'trihuidlls pelall rl'pal'ti",õl'l! da IU!tllilli, trnl,'ILo militar
olt
)ll'loi! {'Ol'pOtl. Oll{l\' pXI'I'I'l'nlo II flllll'IJIl'
<II' I<P('l'l'tlll'io d(lI:1
{'()lIS<,1I108Ildlllilliatnttivos,
e ontt'1l8 :luxili:\l'I'l:; da IHltllilliHt1'llÇUO I'c"·inwnfn.l, ('Olll o YPIlI'illll'lIto dI' ~I(){)l'i'ill dil\rio~,
:tH' lllt'H J!1'1'I{'lIc('r VlIl,rll d{' n"pirllll!(' tia IUllllilli
tra"'ll11 militar
('0111 '1'adllll<;llo til' n.lfl'l'I',
Arli ro, :17,", 1:-1,",,17,· ('
fl."',," do <lI'('I·(!to dI' :lO II.. olltllhl'O, ol'llPlI1 II:' ~H, • !171, !171,

No curso de

n

IIHIII'Í,'ula 1I'.. ~t{' {'III' (I ,',
J)J'l'ci II: t.I'1' pI'U",U<'III {lllultIU{'1' 1'1>1'1"' d .. I' l'I'I'ito I' a d,,\'Í{la li{'I'II<;'l do lIIillist"l'io
<la rlll'l'l'lI;
tpl' o 1'111'80 <l{' {,jl'lI{'iu tlll 1)"'('11 IIU do ('011" ri .. lIIilitlll'; 1,'1' hOIll ('(IUII'0I'III1IIt'III,,; ter, ""UIO alulIlllo ol'<liuario,
o P"g-UII<lo cm o <ln.
l'~l'olll
polvtl'('hlliell,
OH 111:1
(li t'ÍpliuaJ:; l'lui\ Idl'lIlP du 11":1
(lI'mia
I'0Iyh'l'lllli('1I
{ln 1'01'10 ou dn 11lIÍ\"'l'lIidlldl'
<I" ('"illl.
hm; t('r IlIlli <1(\ d 'z,'~"i
1\ 1111'11011,1(, \'illll'
I' {'ilU.'"
11110,
de ida<ll',
('nda '1lllHI Jlodl'ríto oht(,!, !i"I'1I1,'1Lpura I' 1llIltri{'ulul'I'llI
IIn
('urso Ilrl'pllmlorio
parll (' t 111'111111111' I'!'{'ola
1IJ1I'I'iol'l'
UlIlllllllH'l'O
de ahllnIH)~
iguul,! 1I1t"dill <lu \U('utul'a
dI' ""_
glllldoa
tl'lII'lltl'
O('('OITidllfl 110 IIlti!llo
I'inl'o
IllIII "
{'udll
pura
I' ti' 1I11111('ro ,'ouIPlllado
('011111 1'(;11111\0 1"III'lIt"
II
p ..illll ir08 !fll(' honvI'!'
llJ>l'll1ll1l1lt'mrin;
no 1I11{' ut{, no
vintt
I' ,'illl'o llllllO, 11111> jllld"'I'('1I1 {'olllpldal'
o {'lU' I IH'''IHu'lI.lol'io
,lião {, ('OH{" di<lu li, 'lIçn, () mini t, I'illllll 'IIO'II':L

pllhliclll'lí

artilharia-I'am

UIIIIIIIIIIII"III,',

ui'" :10 dI' jllllho,

1111J );(11 ;11tllI

!l".

ol'dl'lII dll I'x"I'I'ito, 'lU I II IIUIIII'1'\1 de I 111111110 !flll'
plHh III mall i"ulur
I' '"\ i 111111o
"Ollllllll1l1l 1111' <lo {'III'J10 ,dil'l'l'tlLlHl'1I e i' l'Il II I RI"II
na':1I d, ll"O I I, IJ 1'("1111
rilll{'ntoB {'VIII II c10{'U.Ilf'lItll III 'e urio I 1I0ta <lI' a ''uI, U!I'lIto8 ,'om, n lia infol'III1I<y1 o; II illllh idllo
lia .. lu I
"1\ II 'IU(' til' '.lUI'I'IU IUlltl'i{'ulal'I', 111'\ ,'III "II!1'1' rIU' 1111 I'
/'I/'ml,

!177
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de Lisbon c muis n. 7," cadeira on as disciplinns cquivulontos da ucadcmiu polvteelmien do Porto 011 da uuivorsidnde
ti!' Coimbra ; ter iuuis d!' dezeseia e Ull'Il0S de \ inte e cinco
annos dl' idadl',
Cada anuo po(lrrilo obter licença para se mntrlculnrom no
curso prepurutorio para estn anua nas cscola« superiore«
um numero (Ie u lumnos igual li média
dns vneaturus de
alferes uccorridas 1I0R últimos cinco nuuos, seudo puru este
11111111'1'0comput.ulos ('On1O nlferl'H os tenentoa
fIm' houver
suprnuumurnrins ; nos que ati" ao~ vinte I' «ince unnos não
porlérom completar
OH ('Ul'SOS prt-pnrutorios
mio {. concedi(la licença. () ministorio
(ln glt<'rm )HlhliI'Hl'l't unuuulm nte,
ntl' 30 dr junho, !lO Diurio do !1(JI'('rI/O c ordem 110 (')(1'1'cito, qual o lIUI1H'l'O d(' ulumuos (!lll' podr-m umtriculur-se,
enviando OR ('ollllll!UlIl:mt!'l'I do" (~Ol'po~, dircetumeut« pura
~l e-cola até :11 de Ilg0Htll, OH requerimentoa
com ()~ ()Ol'U1II1'ntOR lI('CI'HR:U'ioH P nota de usseutumentus
com o. sua informação;
OA indivlduos dn r-lnssc ('ivil qlll! (ll'H(~jal'CllI UIIL
tl'i<'lIlar-~(.,
dl'\'I'1II ('lItr '1-\'111'IIIt scen'tari:t
da ('ij('ola at<" IL
IlH'Hrnl\ data, al"1ll dOR dO('II1ll('ntOi:\ Cll1l1JlI'ovativus
dl\~ RlIlll!
habilitllçõl'S
~('ientificnH, tlldo~ 11111'. ig'idos )l1I1'lL 1'00h'1'('1II
1IliRtnl'·Rt' ,'0010 \,Oll1lltal'Íos, (' ('cl'tidí'io di' 11111('llllllllall()llnt('
de
corpo ntteRtan<lo (IU(' fOl'tl1ll jIlHJlCCl'ioll:\llo~ (1 1111(' ti'('1II
a rohustl'Z pl','ci~a plll'a o 81'l'viço, :-;(' o IlIUlIe!'o di' cllllllicintos for 81lP('I'iol' no IiXlldo, MUO ])l, .. fl'l'ÍdI!H o~ que nlellu,
(,'111'('111
llldhor cln8~iti('açiio ('III rOIlClIl'SO dO('lIIl1clltal, (' os
(Ia clnsB(' eivj) 81\ Hi'I'lio Ildlllitti<lo,
11111111110 lI.io hnjl1 l~llndidlltos
(Jlle j,í. ~l'jlllll lIIilitar!'"
01:1 prillll'Íl'OM ,Ill'gcnto
gI'IL(ltuuloH, ('11111'11'8, que ti\'CI'I'III II CI1I'HO dI! ,'()J1"gio 1IIili·
tal', podcm lIlatl'iClllar'Re
ll'CHtl' "111'110,nll'lll (lo 11\11111'1'0
Q1H'
for fi )(11110,
() dircctor dn c~collt ('lIyill1'tL p,tra (I mini lI'rio <ln glll'rrn,
l\M lr, d ~ctclllhl'O (I' !lO 1111',1110 dia IU'I'IL )lnhli{'l\tIlL 1111"s·
cola), n r('llll;ào Illh( Clllllli(lutos qun (1('\'1'111.. 'I' ntllllittitloH,
('m villta tia '1ual o IlIilli~tl'o ('''IH'"dHI'li II 111'1'" Bllril!
li.
('CUçl\ ~ IIrdl'lIlU'li quI' Oil tlll <'IaMIH' civil SI' IlliHtl'llI <'lIl aI.
gum ('01'1'0 do 1', el'l'ito, potll'lIt1o II~ 'IIH' (' jUlglll'l'1I1 I'nj u(lic!ul"M P('1a l'IIlMl!ifi('açun
r"('OlTt'I'1I0
I'I'Il o til' (,jlH'" <lill
para"
III1'SIIIO 1I1illÍ>'tro, <1uo ,I<'lihl'l'Ill'{t l'llI Ultilllll i11811111'
dll,
•
<:ndll tlllllO () llIilli~tl'O da glll'I,.n ('OJJ('I',ll'r{t lil'('Il(,'n pllm lIe
nUltril'llllll' ll'e~te (~lIrHO II 1I1Il 1I11l1H'1'0di' 11111111110 IglIllI li
mé(!ill dlul \ IIClltllrJlS 110 pn_Io til' IIlft'n'
o"('orl'idll,
1108111tillln~ cill('o 11IlJlOM, ]Il'('fl'rilldo
l', no t'I\"O '111l' I) 1I111111'ro
d'I'Ilf'8 exceda II fixo.(!", 08 Ijuc 1l1(~lIl1çal't'lll 1I11'Ihul' l'I I si
Jiell~'lll1 CIII ('Oll,'m'
IloPlIlIlI'lltll1. IllllllJ(ln haja tJf('n'H
ll})rllllltlIlCrllrio" ou 1\8j1il'lLlltclI n otlil'illl'
hahi'lillldn:
('0111 ti
I'PIIIW(,ti\'o t'm' o 1'1111I111ll"1'Uduplo nu RUp,'riol' !lO <ln Ilu·
1I!IW
qUI) (I~VPIII 11<'1'ublliltid(,s
li I'l'i1lll'll'lI IlIiltri('ulll 1'111
Vlrll1l1,' ,11\ I'l'gl'1I8 (,~tlll)('11 ('idll , Jllídl' PI' l't'duy.idll II IIH'·
Il\dl' o 1111111('1'0tinI! t'llIHlidlltl) Illltlmittir.
1'1Il1(llllllt" durar
"8811 ('ir"11111 11\111'i1L; I!, (I'lflllllo " 111111]('1'<1for il1f~ri,,1' no HIll!", I' lIao hlljn 1111',,1'" MIlPI'lIlIIUII"l'tll'i<l, "11 II pimllt('8 II
"tlidn,' hnhilit:ulll(j I' I)('nlllllo \'III'lItlll'U ,1111 1111110sl'J:llillh·
~erK o 111111111'0<lo 'I"!! fnltllr(,1I1 IlI'r ' 1"lItudo
n) tix:UJIIIIO,
t('rll108

S"'rll"A,
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colas suporiore» já mencionadns as (li, ('iplillll,
que fazem
parte
tIOH ])l'P})lll'lltol'itlH pura o dali .uns urmns c para o de
gn '1'1'ao- Artigos 01:)0", 410'" ojHo" (' 7Do" do decreto (h' 30
d(' outubro, 01'dl'1I1 110":!Do o o !J73, !lH, \17;)0 o o o oo o o o o o. o. !) I
Nos cursos de infanteria ou cavallaria - Para n mntricula
II 'C~tf'H cursos
{, prer-i o: ter Jll'u<;!I. ('III quulquer
('01')10 do exercito
(' a devidu Ji('(,II<;a do miniHtl'1'io
da
glH't'l'O o tvr o ('III°aO de ~Ioi 'llf'iulI dOI:! ]y('('UH ou o (lo ('011 •
1:(0 iuilitar, (' approvuçâo
11;1 e-volu 10)()I~otl'('ll1Ii(01l d(' Li;;·
boa, ut-ndemia polvtr-clmlc»
dI, 1'01'tu ou nu uui-, cro irlude
de 'oimhl'a em trigullollIptri:t
<'8]l1t('ri .. a, :\I;.\'('hl':\ superim',
gt'ullIetria
nnulyticu \' 1:' )lIll'if' rle r('OIIlt'Íl'ia del«Oloipti\lt;
ter nmis <1(' dt';r.c~l'iK (' IIIC1l0i! cI(' vinte (' 11111!UIlIOS ti .. irl.ul«,
011 mais de vintt- (' 11If'1I0S d(' vinte
(' ('ilHO" I'om UIII unn«
dl' hom I' pj\,p(otho
8('1'\ iço lia filuiru (UOH :lJl1l0S lect ivos
de 1 '93-J,''\!l-.l: (' lbHoj,-lH\l,-, 1'00d('n"iu mutru-u lur-se 08 (I'H'
tiverem
menos
de viu u: (' ~f'iH nunos, t<'llll .. U1l1 :tllll() de
servi.,.,,);
tel' 110111('OlllpOl't<lIlH'lItoo
'Ilda 1111110lI"dl'lo:lo ohl('r Ji('I'II<;tl ]1111':\S(' mntl'i(,tlllll'l'llIl1'C
tps 1'lIlOHOlj111111I11111('ro dI' IIlulIlJlO~ ig'II:l1 :\ ,I"ill tl'I'<;08 tI,L
IIH'otlia tlllH \'Ill'n.t IIrus tI(, !llfl'I'(' O(O(Ool'l'idao 1I0ij tlltilllos ('i1l(Oo
ll1l1W8, I'lItI" tlois tt'l't,'OIi d'l'~t<, 1I11111\'rO)la1':I OH 'III" tÍ\('
1'('11\ 1111'1108 ,l!' "illt!, " 11111IUI1IO. ,'11111 tl'l'I;O pura OH '1111'
ti\'('I'I'1I\ lJ)ait! til' "intl'
(' IIU'1I0H .II' \'illl<' " l'jll\'H
'0111 O
1I1111(J(LI' 8('J'\'it,'o, ]lod('udo
aB falta
'111(' I' dl'rl'lIl
11'11111
grupo
8('1' 8111.. titllld:l~
1)('lo~ do ontl'O, plll':\ H '1l1t' o lIIilli •
iPrio odll. 'rlll'l'l':t pulJli.'l\I·,í
IIlllIlIlIllIl\'II(',
at'· ;;() til' jllllltO,
110 I Jiarw d" !/III°('I'IIII " 01'111'111.I" <'o I'l'l'ito, qllal o IIltl1H'I'H
d,' alllllllloS
'III(' ]lOd"11l lIlalriclIJIl1"
1', 1'11\ i,Llldo
o, (,O!ll
llHlllt1l1lt!('
tio \001'J)(I8, dil',,(ot:lIl1,oU!t' pura lt ,'s\Oola al{' :n
dI' lIJ;o to, 08 I'l'qU"I'ÍIIH'III08
'00111 OH d, ('1I1I1('lIt08 11('('1 IIrio
f' 1I0tH d .. II EI·lItUIIII'uto.
(OOIll II 1IJ1.illlcllolIlIl'ao;
II~
illdhi,hlll
da \,1'1 I' "hil
'1111' d, {'.iIl""JII IIl11tl'ÍI'IIIHr
",
,I "'III ('lItJ"'g'llr llll "('1'1'1111"11dll 1'14(0
.. 111IIt(, li III<' 1IIIl <1l1tu,
111'111 dllH dlll'IIIII"lIto~
(OOIIlI'I'II',lti
00 di
11 h Ihililllt;Ü"
('il'lItifit'HII,
totl..
OH I i,r:idoB para
pod \'('111 lllilltlll'
"
(001110 vollllltarios,
"(O rtiduo d(' 111111001l11ll'l1111:111tt'tlt' ('OI'JI"
tH' t.III<Lo '111" 1'010:1111iII JI,'('('iOllldo
t' t, l'lIl ;I l'u],1( t 'z
]11'1 "i n ]1,11',1 o 1'1'\ i '00 •'" II 1I111111'l'Od,' (' lIditlato
for II
]t(']'iol' no li atlo, 8:10 Ill°t'l'l'l'ido
" '1111' al("IlH'ar"11I
1111'1111'1'
"I sifh'1I1 lU) 1'111 ('011,'111' o ,lo('IIlJII'lItal,
" " dn "ln
I' "iii ,i t 1'110 IIdllliitido~
(1l1l(lItlo 11111' haj ('llllditlüoR
'lul'
j:'L 8ljlllll Jllilitan
jll'illH'irOB
:tI' '('II! 18 l'fldll
do
".
tldl'A, '1111' ti\OI'l'11I o (OU1'80 tio I'oll,og,')
lIilitUI',l'otll'lIl'.n
tri 111111'H(' 1I'1'~t
,'III' II , al"11I do 1111111\'1'0'1"l' fill' ti :ulo.
O ,lil'l'1'! Ir di"
,0.,ln ('11\ ill!,;í. pllm (I IlIilli t rio d.1 gll. rl'lI,
nt, Li ,I.. I't('",hl'lI
(' 110 II' 1110 tli I "I'{( ]llIbli(' II 1 III
( ""Ia)
II r..J;(O'1II tlo ",llIlli,] I I 'III" ti" ('III
I' ndllJitti
(I", III vi t L da '111ItI () lIIilli tro "0111'1' 1"rt'1 II 111'('
Iriu
hel'lI II (' .. rd('llIlrá
'lU' " tla "II
r (Oi, I ( uli I<'IU ( 1\1
~ ~11ll ('Ol'pO 01" 'o (')'(oitll,p",1
11<10
'1'1" (, jlllgo ri III 1'1'1 •
.II!t!H'lldo
J"'lu (III ili'fl o rt {'''!'l0( I' II III' fi .1" ('iJlf'fI
~hll ]>1\,1'11 fi 11\1' 01" III i II i h'u, (1111 dl'lih 'I' II' í I'm IIlt iUII.
li. t 1I11'IU.
A lll' <;11 '1111' fr 'III Iltllll ( tr 1'111'
1'11 iIII Ilt
do 1'0 t
'lU
tinlJam
n"
0

o

()

o

L'DI 'E

=

('lnid<lH e~I<'~, 8110 tl,11l81"'rida
(o' as 'I1H' <I "(lIH'luiro'lJl 11<1
I .. vt ivo 01.. t. ~II-l ~I:!) )Iam o "orpo ,I
IH~a"
r11111 "01110 prilllo'iro
,:tI'I;O'lJtu
"nll, t os ('0111 o vrucnu 'Jlto
un ico de ILlO ro"is dia rios, I' mundudo
11}1l1"0'11ar lia 1'1' _
)\I'di\':t escolu pra h'n, Y!lrll
ogllir,olll durnut
o :l1l.1I0 1\
djYo'rQo, "UI 0" ('x"n'I"IO~
.. trllh,llho,
'III" "011 itur-m
1I111l0

,10"

l':ll't"

lh,'riill

l·ia,'.
pt'\'

]tI'Og'I'atllllHlS
11'" II '0 .\1.
find ..
:ltlA eorp»
• são }1I'Oltl'J\ ido u n pir

vom o VI'lll'itn"lltn
I'Ih'Ct·

lIui,·o de ;,OU réi
Y:1g-lt de ai 1"'\"'1<.

Os alumnos que S,'llIatril'll[armllno
011 IIn~ anterior
'~. t'1'1"II1I'lIt,u'à"

1111110

l""th

o quul
IIll

"iario>"

1'1"00'
li

offi-

aI'" lh

o do l !II-I,

li:!

1'111"til 8 trnn itorio
ui cip[illa~ t'Htah.oh' 'idaR II'". tI: d"('rl"", 81'111 'umtUlI~1 11gllllntar
ti 1lI1111el'Il de
:111110 fixado pnra n fr"'llI 111"1 rio
1ll"~1II0 "111'''0.
l\rtig-o.
:11;.", :17.". 17.". ;10,<', 51.", 7:.!.n, 7:1,"
0
I' 71.
do dei 'Te to Ilc ao de nut uhru, on["llI H.O :.!!, •.. !170.
!I;I. mi, \17.">,!I~O .......•...........•........•..•.•
!I I
l\~('dHnlll:-Ó
hOJl4)l·i1i(·
:-ó-\'itl,· ('fllltayvlI rl~ I Ipt>
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tla~ mesmas

]I('itilho nvivudo de pnnno
e guarni.,.Õ('M <ln jnqu»
tn de i'<1',11l 111':1111':\c carmez im, e 1I0~ CIlIIIIlH'tI rlo capote
c {alcl'o Ih~ pnlicia !lI' la da" mesmn
('in·l's.-.\l'tigo:l
L" <lo
<l;'('1'do de 10 de sctemhro, 01'11('111li," :![" (i 10, (iüH, (ií(), li74, 67~
1\1:('l!oôt r('l-ô (l(. lunl-ôi('u
-()
H'II uuiforuu:
Ú igll!t1 ao
IWqlU'IIo
unifuruu(ll)~
oflil'illf'S
do S('U l't'gilllClltO,
r-om a
tlitYnclIIi:l (1(, tvrem os 1I()1'1I0~ nuteriorc
I' superiore«
lIaR
golas gu:tl'1ll'cido;, por dois gahH'R dt' oiro do plltl1'llo rulopt.ulo panl us divi as ,lo~ ulfert-s, l'I'p:u;ado'
a 0''',001; a
algiheil'a
110 lado esquerdo
uo dnlmuu l' tillgidn I' ncompnnluulu
,II' umu IH'Htawl interior,
pal':I dn r ~Ilítl:t Ú pula
(It,~tilt:ula a ~1I-pt'IlIlt'I' o tlOI'!'!I' .• '" g1'llllllt, uuifornu: usum,
OH th' t'a~:t(lo1't",
plutinu
forruudu
1'''1' quatr«
gnlõl't! ti ..
101'<;1\1oI..t,tl:t pl'da t' t'hllrlllIPil'!l
o til' iII fun teriu ; o )I1'1lIII1.('ho I' gllal'lli.,.no
du hal'l'l'till:l
suo .I,' ('da, como IL dos
fllll'gl'lttOH lljlulall!I'!:i.
Artigo :J;J." do d,'en'to (!t- }(I ,II' ~('(;11
temhl'o, ord"Jll 11." :!;,.... , ..........•.............•...
Iisl-ô()('l-ô <1(' ('l-ôt "do - () a 111111110
Imti 1'1tl~ iliendo
(].. eHcb ,'url-lO da e coh cio f'. I'rl'ito {, "III iaclo "111 IlIi!:! ilo
UI' c' tllllo!t IIIlÍzP8 ('stl'llllg,'iro
.-Artigo
:10." tln i" tl'ue10 I:!
\'11('8 !'f'gulallH't1tan'H
]11'0\ i ori;1 , 01'l1t'I11 11." 31 ••.•.••...
~1.o<lclol-ô-Vi,I,'
1':~''I'iJ''/I''(lI''w drl' (~lrJl(J8 ••
E IUlIl'lintlo ('om !lllti doi (~!-.\, gui;~ }Iam uhstitlli\,"I,I,
t'
!I_II, guia JlHra tl'lI('lI dI' 11111111'1'08),
o 1110011'10lI."!1 cio 1'1'g'UIanH'u!" tio
('1'\ i.,.08
,lo rPt'l'uhtlllt'llto
de 1 '!ll (ol'dt III
u." 3~), IlIotlel" 'II'" .i I !tU\ in si,lo Rllh tituido pOI' cI.. l·rl'lO
cle ~7 tlt' no\ "111111'0,lo I"I'''"O HIllIO (on(elll "." :IG). - J)t'.
Cl'l'IO ,lo ~;, de lIIaio, 01'.11'111n." I li ••••.••.••••..••••.••
()
'1UI' fll~1'111 pi rt .. tlllS a 1t('ra~';;('
uo
1"',.,UIIlI1I1'lIto cl,' Ui
tle S!'!CtIlhrn til' 1 (ii t' d,':!1 .I.. ""\('llIlIl'O clt, IHlili, I'oh Oi!
11." 1:t UI, ('ou tlltll 1'(' 1'1t'li\':t"Il'l1t .. ,I" I )illrio tio "1"\ j.
Illt'uto cIo 1'01'1'1' (lo cOI1 ,,11.,) tdl"iui
tI· t'vo, 1:1' i to g"I'al
,108 fllll,lo , C,,"tu g"ntl ,I" tiLnlun" nto, "outa cio ntl1l'lto
(J"uta
1'01" outl'O t'''I'P''
1'01' tl,'1I1I 1 t' t'l'I!t.lito
.1(' furd I
IIlt'nto, Folha
,olantel< pura I' c1'Íptul'al'''
arli 'o til' IlIltt'rial dI' gut"rm (' o dI' lII"hilia I' ut n ilio ,1'olhIHI d,o ro~to
l!.ll·u ('upa da t'olh I ,,,lllnl .. .iA rl'fcl'i 11.1'1'
i to du di
trill1li~lio po!' t'OIIll'auhin
tios arti 'o ,lo ltlllkri"
ti!' 'II 1't'1~
0\1 do ItIllkl'iul
ti" ",,,hilia I' IIt"11 ilio. , ( Ild,'l'Ilo lI11lluul 01,
alt"I'Il~;:H'~, Ililll'i) ela itttH\'IIO d:1 pmçn, H;·rrj Ind
]lmÇll tlu(lluulll
pllm 1'11",,110 l,i\'1'I\II~'ll tlH l' \,,,e ,Ir 1110, Li'1~11I"'1l tia
I'Il~ijl'
,I., forra ,,'lI , I)i tl'ihllit'lIo j"di \ j,lullI
d., \('lIt'iI1H'llto , l~I'luçl o tio \ êlll'illH'UtO, II, lI!t1l gt rui ti,
VI'Ill'iuH )tto , • 'otn tI""'Oll tl'Hti\ll ti" 1'1' t11t.ltlo ohtido III
111'1'·IIHltJl~·,it' .-Ol'lJ.'llI
li," 2:: ... ;,(,['. [,Ii!!, m:l, mi,;)
I
rJ .J, ri, ;-" f, li, [, 7. f,' . ':!, [1\1:1, flUi h( II, li 1'-'1 liO!I, fj l~. (i II, li ((i
.. '0\ I~ IHI!.Ii'·lIl'ãll,
po!" 11'1' aido ('11111 Iltna i w Idi,h ", 1111)'"
III! ~ gl'l'ul ,lo \ t'IH'illll lIto Ii'lllitl!ul H. - )1001, ln 11." I H
,III Rlt mçi)(o
(I n
ulnllll "to ti" ((i d,· ('t III!.!'U ,le 1 li
(' ,le :! 1 ti" 110\ "1111.1'0 d I '(iIi, 01'01",,1 11." .lI; •••••••••••••
'uo til.. titllitlo O diz, TI ti ~ 1'(1 II \ I'ti 1\ K tio ",,,ti, I"
da t'li 1'0 içl"
da "rtl ..", lItl I' 'rt'Ílo
2;, tle 1 I, t "
!ln 1'11 .lS Itori nlltn,
011) III ,1,,10 II•• l.l tI "nlllll cio t t ".
dI II.· ~;I ,I't' t,
h TltlOlli I' ,'l'''' o )', 'III' Illll uto
r
J z muro li I ~!l (orei !li
carrnexim,

(,III'('S. tufuutcria,

(' os gnllJ(':; dos uhunure

1

n.·

"II

ti.·

9i

11111

!J
Iiceuelado U:~ pl'illll'ira )'C"CI'\'1l que, 1111 r vi til de inspe •
",lio. deixe (h' se nprcscntar COIll O~ seua uniformea, tem 1\
multa (h, 200 u 13000 r "is, e, rciucldlnd«, é cstn nggl'll'
vudu com pril'ão correceionnl de trt- nté oito (lias, I' () 1J1I
Ol! extravinr
011 inutili til' '. punido c nu píi ao co~)'c cionul de quinze n trinta dias; II '!II " ~('1I1 lic 11<;:1., se 1l1ll'('II1111' do ~('1\ domicilio
por lIIai~ dI' triutü di:\iI, {. punido ('0111
pl'il'ilo ('OI'I'('('<;Íon:d (II' tres dias ; o (LUC OX('('([(oI' a li('clI!;a
qll1' lhe for concedida,
IlIlulal' do dmuiuilio 011 residencin
sem auetorisuçâo por titulo Ieg':\1, 01\ dei: ar (1(, I' I presentar :i nu torirl.ul« (lo dnmicilio ou rc-id('llI'ia
(11Ie tiv I'
escolhido, {, pnuitlo ('0111 jll'il'lilo ('01'1' 'cC'ionnl dI' ito tl'iut:1
dias ; o (1111' trnll~A'l'c,lil'
alJ?1I111 ,lo p."'" ito. do I'('gllluIII nto não • pl',~ificll,l(l :111'11. qu.uul« U:lO euu tituir crime
':11 illt~:tl,,,,:io di eipliuur pre i tu 11;1 lei. JI~'!a:.l" llIilitnl'l','
,. punido COIII n multn ,h~ flOO u 2 000 1"'1 , 1[11(' pod,·1'1J.
1'1' IIggl':lv:Hla
('0111pti :111corruceinunl
de tre ii oito din ,
.\8 illt'I':I('I/I('H 1lI1'Ill'iOIl:lllull 'pll' dl'YIIIlI ~cr pllllid:lS 1'01"
recI.ioll:dIJlCllte,
:lu parti 'ipudnR 110 1!t'!I'''adIJs (lo pr ('11
1':\<101' I' '"i" pelo ('I)III1Il:uluaut"s tio ,1i~tl'l(:t"
c H,l!lIilli
tnlll"I'I'S
,Ie ('oll"clho, C t'ormnlllt1:1 u'um allto, CIII ,llllJli
"ado, 1':11':1 e:llla tl'ltllsgl'l'
01', f\ tilll
''ou. titllir "01'(.>0
de dl'lil'!o illllin· .. to. Artig()~ llli," ~ I:! 1." (lo IIl'er to d"
:11 d' t1,'z"lIlhl'o d .. lti\J1, 01'11"111 II," 2. , , , , .. , , , , .... ;)1',
fl!l
~.Ill ...i('o",,-I·salll
o 111(''''1110\llIil"l'IIlI' d" orlll·tl'iro
,'0111
:\ ditr!'1'
liça qlll' () g"1l1:IO do "IUllu'", ,lu jUI(Il,·t:
,1':11'01,'
.. j:lll"'O tle poli,'ia,"
I) nllllluu','
,lo p..iflho I' dI' ~(',h
a~lI) I'l:tl'll pum OH ,h, caç:Hlol'("
(' (,:II'III(·zilll parlt o d
illf:llltcl'ill.;
tj'(,1ll COlllO diRtilldi, O, o .1, 1.' ,'ln " du
Inn 111' 111('[111 fllIllIl ... llo, 11111 1'111Cl1dll pi. tiu:I:"
d ~.'
Illll'~
s,í lia I'latill' dil'l'ita; 08 III' I.", lima Ó 1111 platill
,. '1l1cl'I.l:t,-Al'ti""
:lIi," do tIe"r to d ....10 ,1,· tl'lIIbro III'·
d"1II II," 25. , , , ..• , , , •. , ..•.••
, .•••••.•
, ...• Ij 11 Iii I li7ti
~ 1"""""0
d JU IU'IUla - C)
\I IIl1it'ol'llll
t· i II I
110 tio "lime!, iro ,\I'ti o SI:' ,I .t 'CrI tu dI' lO d·
tcmhl'() 01'11,III 11.° 25 • , ' •. " •• • ••.• ,.".,.,
•.•• , .• li II
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ctivos lentes devem pertencer para a reg nciu das cadeiras e as eOllvolliencias do ensino; para as cadeiras que
não forem providas por esta fórma, ou para exercerem as
funcções de lcntca ndjnntos. serão nom nd s provisoriamente os actuncs repetidores, até qu se realis
primeiro
concurso do provas publicas, e para xerc r in tamb ln
provisoriamente os Iogares de lentes o lente adjuntos que
lião podérem ser preenchidos pelo modo indicado, 5 rito
nomeados officiae ou engenheiro
civi ou de minas, sob
proposta, como ficou prescripto para quando aos cou ursos
se lião apresentem candldatos, 011 quando es« S nâo ~e.ialll
ndmi ttidos ; OK '1\1e assim forem nomeados, Pito con id 1'11,.
dos como cffectivoa pum OH C'fl'('itos (1" ven iuicntos e 1'('presentação 110 conselho de Iustrucção, com exclusão da
parte que respeita li ol'ganiHal,'lio do r gulunu-nto I' prograllll1llls qu (} III ismo cousclho dev formular para o
COnClIl'SORde provas publicas que se d \'1'111 "n',,,,t\uu' no
presente I\nno,-Al'tigoR
22," 11. :26,°,28,0 n 31.", (' 2," 11.
M," do decreto de 30 (I ' outubro, OJ'tI~11l u." 2lJ, (1IH,!)(j " li9
oluon<:ô ,~d
Jinit,ivu.,;
E declarada defiuitivn
a 110!llCa...U:o do a pirnnte
da diJ'(,(,~it(l dn I\lllllillistrll~'i\
militnr, José Til.' ar '1\ Afrolls ,- J) en-to de 1 i til' janeiro,
, ordem 1\,°4, " , .' , , , , , .. , " '" , " , " , , . " , , , , , , ,. , "
E de ')anula tI<,fillitÍYn n l\oll1caçito do 11, piraute dl\ dil'l'I'çfí.o
da mhllillistrnção mili tlU', B l'llo.rdillo 'faval" ,-])
('reto
• de 17 de março, 01',1 'm II," n , , , , ... , , , , , , . , , , . , , , , , , .,
E 1]'('llll'll.<I:tdl'linitinl
:t lIo111rnçào <lo l\!Ipi1'l\lll 111\ ,lir ,('{'ilo
<la o.dlllinistrnção militar, .J()~{'Edunl'llo <11\ 'linha. - Ú".
, C1'('to de 10 de lIl:ll'ÇO, Ol'delll ll," H., , ,., , , .•.....
, " , .'
E tlecl:lI'IHln. tll'/illiti\'1\ n nOIllt'ução tio n pil'uut
,l:t din'c\'jl
Ilandlllini~tmção IIIilit.ll1', FI'II1Jci~I'(l AIIl dI) !la ~ilvn ~:lIn·
, pl\io, - J)('(!I·('tOde :!l do I\lIl'il, fll'd"JlI lI,~ I t. ,. , , ., . '. ,.
I': dl'I'lnl'lld:t ,Iplillith li Il !lOIlIl'n«; fi do n "i mil I ii .1il'l'I"'.1o
,h~ Iltllllilli Il'nç,l(I lIIilitlU', .Ja,'illto ,ln .Abrnlll ... -1 II' 'r;'to
, ti" 21 dI' alu'iI, 01'd"1I1 II." li ., , , • , , , • , , , , , .. , , • , , , • , "
E dl'cll1l'1l1ln de1illilh l\ n 1I011Jr.1lC;110 110 II pil'l1n I' 1111dil' ,,'çao
d:t I~dlllillistrnl;:i(l
milillt!', J'I'IUII'i ('o Alltollio I'in
IIl\m, tn, -) h'cr,'lo II 1~ di' IIlll.io ol'd('lll II," 1:1" , '. , , , , , , •• '
E d 'dnl'll',l:t, ill'till~ti\'a ,n,lIlJlllt'nçi'lo I!O flRpir:llltl' dn (lil'l"'«;ilO
,la Iltllllllll tl'a<:all IIIIIJttlJ', ,IO:lIJlIIIll ~illliil' da ('e) In,, De,'relo de 12 111' Illaio, unh'uI II." 13" ••• _., •.•• ,., ••• ,
E de 'lnm!ll~ Ill'til~ti\'Il.",
UOIlIl'!\,;an .'10 nApil'mlte
d: dil'l'r.(;lio
,lo. adlllllll trac;ILO Illtldal', I, I'alll'l co do !1pi,
1)( "1'..10
, 11012 dI' IlIaio, 01'111'111 II,· la '" ••• , •• ,.,.,
•••••••
, •••
t: dl'l'lnl'nda dl'tillili\'n a !l01l1 '1\':«0 do a "ir,tIltc 11n díl"'I'\Il"
da :.I(lllliIIi trac;iio IlIili!nr,
{'arl
Bnwd ,iro d' I·i.
"gU('II'
1.., -I
h'('I' tn do ~(; dI' 1I11I:n, ' I'dl'lll II." 1.1 ••••
,.
l.1I1 1 I'a<la ,ldillili\1l
1101111'111'·" do 1l~,iIllIlte
dI! dil' ,'I' o
1 n'"11111
I .. II·tll: t) 1111
'I'ilHl', l'ili!,!,I' .10 'de.\1'
(a
PIO IIi! •"i·
" 1'0,- 1 )",.1'1 t ',II, ,.!() de 011I uI li'!" nn 1<III 11.0 !.lI , , •• , ••• , ••
1" Il!'l'lam.d:~ dl'fllllll\l:
a 1I11II1I'IlÇ lO do
pil' III, ti din',' 'no
clo.udlllllll tl'lll,'llll lllllilar
11"11;IIl1illl .11\1·j ti., LnUl'cilO,
, ) li"
IPI'I'I'!O dI' !.!O ".. '. OUllll"
o , orel"lll 110
]-'
. .",
•
(I'"
IIra!I'~ 11<'1111111\11.,111101111,",10 <I" a pil' 1111 eI di1'l"'ç lU
elrl ndlllllll I .. l,'uo tndil I" ,lo, o )',\ I1l1gl li t ti «'II f I o •
. n.-)I"cI'Plo
,I<' 20 dt' IIU!"!'I'
01'11 11\11.° 29...
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:f: declaradn

definitiva
a 1I011l\!a~1l0 <lo aspirnnte
da dil'('.c~ll.o
da. administração
militar, Carlos Aug-u to (Ia. ilvn 11\'1'1ra. - I)ccrcto de :lO de outl1\)ro, ordem II.• 29
"
l~ dcclnrada definitiva
a. 1l01ll('IlÇ:lo .10 n pir IIte da direcção
da. adlllhi~h'açiio militai', .Ioão Emllg li 'ta L ire do ~Ia.
cedo. - Decreto d· 20 de outubro, ordem 11.0 :W. . . • . . . .•
t declarada. definitiva 1\ 1l0IllCl\\'ào do n, )IiI' 1110dl\ direcçâo
da administração
militar, Fl'IIlICi, co .\ugu to Henrique
Segurado AelH'llIl\uu. -l)el'l'l'to
do ~O de outubro, ordem
• u.s ~O .. ,
"
_
,
,..........
]o; declarada
detiuitivn 1\ 1I0men~ao !lo "1\)1,,11;1.)provi orin du
regimento
d urtilheria 11." ::1, .10 I' P '<11'11 L')!lc l'illto.Decreto dI' 25 (lo f rvereiro. 01'11 III 11.·.8. . . . . . . . . .• .• . ..

Noul.caçõps

l~l"oyi"'orias
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952
95:?

9;,2
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11\11111'11110 li I'il'llllt

da din'('ção du lulminisll'lIçll"
militur, para I<Pr\ ir 111'o,lsorinlll('ntc pcl .. pl'l\~o.
UIIl
unun ,,!df'·I·I''; .' !t. illf:~lIh'l'i
S<'1lI Jll'l~illi;(o d« llnt1!,{IlH11I<!1',AutollHl
.10-,'
II,. 1.111111.
Portaria <I,. :11,1" 111';(1'111111'0
Ih· IR!l1. ma"11I ll." 1........
lo
]~ nomcado ;u~pil';mte ,Ia "in'('(,'ào I!:L:ull1li1li tr;I~'ão milit:l!',
parn HI'I'\'ir prll' iHUl'illlll(·l1!t· )lt'lo praso II" 11111 :111110, : )11'1_
lJl('il'O
nIX"l1to do I' g-illll'lItO II.· :! dI' ('11(,' "Ion'
I:a!"hu
.João d Britu Pill1clltll ,Ie .\lrlll'id,\ .Tl1l1iol'.-1'Ol't:1l'1I1 ,I
til' t!";(I'llIhl'U <II' líi!ll, ort!elll II." 1 ........•.........
I()
E lIolll!'Qllo IlHjlil'llut <la Ilil'l'I'I,',lu da adluilli tl'nç~" mililltr.
pnl'l1 !ll'f\'ir provisori;lllll'lIt
. )11'10 pra-o dI' Hill 1lI1O," )l1'Í.
IIIpi1'o :I1'g'I'lIto ItU J't'gillll'uto 11." r) tle ";II,aI101'I' ". EI'!:l'i.
AlItollio Edullrdo
dI' l'iglll'in'llo
HiJ,piw.-l'orturia
Ih.
• :11 de Ilez('1IIhro III' líiUI, 01',1"111 11.· )
' •••••
" • • • •
10
E nUIJ\(',"1 n~pirlllltl' Iln llil'I·I'I;.IO Iln dlllini Ir l~-iio luilitnr
parn ~l'rdr prll\'i oriulIl('lItc
1"'10
pr.1 (I .1. 111111111110. o rll'i.
III(·il'o 1'1I1'g-('lIlodll I'l'gillll'lItO II.":, li.."IU;"lIdnf! .t. EI.H i,
.'oito dI' ,\z"\'('llu Zl1;(lU'tl' Pjlltn 1'1' ,III. -l'urlllri
I ,I•• 31
· de 11'·.wmhl'o de l,'!lt, 01'111'111 11. I .....
'" •.•.. . .•••..•
lO
E nom,'nt!o li pirallt lia tlil'l'I'~'III' tia 1I.tlllilli 11'11\,110 IlIililll!',
para 'I'\'il' )ll'II"j~OI'i""H'1J11' )11'10 111"10110 11111;111110 () I'riIIl1'il'o aI'W·lIt .. 01.. rl'giJlIl'lIt 1 d., illtil1l1 riu lI.D :1, AlIll'rt,
('I' III' Ih' A;r.P""llo.-l'ol'tul'i
ti 30llt
pt 1111,,· • unI III
• II."0 ~i .............•...•........•....
" .•......•...
!I
lo: 11 1111':1110 ('lIpdl~" 11I·
.. \'i~urjoJ JI' I
"1'\ ÍI- )101' ,l"j
IIII1J
110 1'01'11<) '1'11' lhe ti,l' II" igllll!l". ü pr
I, ler .. \lItolJi, .10 {.
1.(>11(' ,III ~il\'a.-I'ol'tlll'i
.1., :;1 .11· IIl1ir~
... I1nl III 11."10.. 20,

u'·.

"li

· ai

0

()

102
('i08 gemes
ou pnreiaes ; ('ODHCI"V rem o artigos (lc 111liform com 'lu devem aprcsoun r-se nus revistns " ~('tl1pl'('
quc sejam ehamndns II R l'~'it;(): COlJHtittli~](l() 11 ntlhaçiio
dOi; editnes II 8 porta UIIH 1 '1'1~1 paroehines, 110M pra OH
catalu-k-cidos,
nviMo
iutimr \,jo Imflici('lItt'ij 11:11'l1:t 1\)11' '.
8f'llt:LÇão iiI' revistas
ou para o K('n iço tiO <lillK
horus
indiemlos. As praç,I1H Iicenciadus (l ivem apresentar-se
com
fi. caderneta
1111. ndlllilli~tl'açào
<10 ermcelho pnrn oud foJ'('Jn domicilinr-s«,
para que o ndministrador
lh ponhn o
('Olllpet('ut" visto, o. dl'Higuação
du )()('u!i(I:ull' 01111(' se n-ali a II apl'PsP'ntllção
(' tl dntn, I' lh'u r titua ; no ('U o,
porém, da séde do concelho S('I' a d (Ii~tl'il'to !l,' rr-crutnment«, npr('KPutal··l'e·hU:o prinu-iro lW r 11l'I'ti\'ll umnu u(I ute. Quundo tenluun dI' useutur-s
)101' III i dI' tr'iutll
dia,
}I"'{'II\ purticipul-o
ao 1'('KJlI'cti\o
ndminiatrndor. )ln!'
(',ti' fllZ('1' OH nverhamontos
lia ('It,!t'l'III'1U li regi to d
1l<1l11iui, ti'ação, t' r-omnmuicnr
o 1'01'I'ido 110 ,OI!I~III11I(]alltl'
do di. trii-to, c, 110 ,'nso ,1<' IIII1"ml~'a <1(, dUlIllt'IIIO, Ut'\,(' (I
ndlllilli trllllor fnzor tll111ht'1I1 II d '\'id"" IlH'r1lullt"llto
('
a 11)(' 1111\ l'OIlll1IUlIh'l\t,'ão;
ql1mlllo, PO)',"III, I {'(It, d .. (' 11(',,1110 ror 11 do <listricto,
do\'(' o )',' '1'1"\i til faZI'I' tlllllh"11I
as ('Olllllllllli
açõt', no "01111111 num"l' <10 <li h'ido;
no ali~tauoA lIO ('01'1'0 <1(, poli('in fl~('1l1 lio diHPI'1l da I' tll~
apr(·tlclltnç,j(·
(' l'ollllnuui('nçõ('I<,
('IlI11prilldo nv); ('(lllIllliH'
~afioR 11l1lt,'l\1'í\(plt'llas v(,l'hn IIU f"lha dns 1I1'1"'I'('lIhlÇÕ('
<lu ('ndt'I'llI'tll,
t' fUllt'l' 1\, Jlllrti"iluu:õ,'
IIOS (,OllllllIJIHlmt!"M
dos <li tril'tos.-Artiglls
4H,", ;1'1.", ;1,1," c 5(;." 110 <1e('}' to
dI' :11 ,II' <I('zl'lIlh1'o <1,' lHln, urdl'1I1 li." :t
, , .. ' II, 4':1
0111 j ~~ c()ulh teut ""
l." t'orlnt do
I'l'fOfllludol'! ('111 ~('lICl'lWA <II' 1II'i "n tiII 011 dI' <li \Í I o l1S1l1II
tio JJl('''IIW 1I11ifol'lIH' 11" (I g'1'1lt'1'1I"H
1'111 'n i o IIdh'o,
Ul,~titllill()o
IIllil'II11H'lItf'
o (·;)Jlll(,,·ft' )I')" h 1'1'1'1" "11111 (I
('111),11'111:1
1"·)II,(,.""tl\,l,,
!lll fig. lIi;l; Plln"III, IIH 1"1'(01'11111,1011
até 10 ti" MIt"IIIIII'O, .'olltinlllllll
lIRur o ulliti.rlllt'l< t!{,I'I'('tudo!! cm t de 0\1111111'0 d.' 18 f,. () (1'"' .. 1'(.j'IIr1lll1l'1l11 Hill<
po til dI' alf.'l'ps ntl' '01'011,,1 lI~alll II 1I11'~1I1O 1111i1'.'1'1111 ,lo"
,·"rJlII • 011 ul'lIIn~ t'lII '1111' 11.'1'\ ilLllI, 1"11110, JlIII'I"III,
o 1'111'1'<'1('
l'flllI \ 1\ fi.. 011 lt~tltS dt' )JIIIlIIO ),111111'0 'n illidal
H; dn).
1111111('0111 golt~ tlllllJ."11I
hnull' , pia tillll
dt, 1'11111111 2111
fl'l'l'l't(' g'lIlltllt'cithlt! d,' l' liio dI' oirll I ,'ulllt.ipl<
do III' IlIfI
11111110, ('II! vi\1I ; "llP'ltl' "0111 II (' 1111;;,' \ i\ do ,I,.
/ H'aU('''; "IlI<;1L ~1'1I1 \ i\'1111II III lif<tll.
O~ 8:lI'~('lItOH gn:ll'lla.portIlA I'lli'!'lIlllllo
"111 ulfl'l"'l'
II~IUII
"
\Il1iffll'llll' d08 almoXlll'ifl's
r('ffll'lII:ulo.
Artigo iI." dfl dI"
crl'to de 10 dI' ~dl'lllhl'f), fll'<I"11I II." ~5. , .. ,
I;;,j
1;:1.1
Olll(·j
dr.',
-Vide
IrlmD /.(1 li.
O )llIsto dI' flflit·illl de I'Cf<en II (' "!lnf,'I"ido p r dl'e!''''" Jlu)'li'·llIl .. "III Ilnlt'llI
tio I' "r,'it"
tI
to llIlli,loH u" 1'I1i-t·th II do
C. C~"'illl '1lIandn "01111'1011'111' o tt'llIllf) ti St'l'\ i~o II '1'"'
II
oUl'lgud<. p ,III II hrr 1.1 (lo (11 uli t illIl IIto,lIU1H, .. " roo
'lU rt'r~ I~, ""<t,,," lIilld
"ontillll
1',
,1111
flll'
1111'('dido
}lei ) 111111111'0 (II II I'l' I'rí'I,.·t!"lJIln
iufllrlll
~ II Ji ,"on .,1
,lo I III111UIlIlollh' do di b'i, lo c do ('11111111 1It1ll1dt, 011 iII 1'"
l'
A'1'l' I (lu 111'11111 "III fi II , li i1'1 III; II. li ti lui
II
Ó
t, fn log I'. qlllllldo II nllill III fi t"I' I"' I
"\ i\'fI I (lU' 1'11
III" rI' 1'1'\ I tUM8uo "hri
do 1",ln lIutur z lo ,.u li tu.
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tr-rin. o cnpitão do rcgilllcllto
do infanteriu n." 11. Augusto
n"lI~aIY(,8 dos ~allt()~, pOl' ter sido nomcndo para
«xercer UIIl:! eonuuissâ» dependente
do minister!o (bl marillhn,-I)('el'cto
do ~!) de dexcmbro, ordem II," :1:1"",,'
121'\)
collocndo f,',m do quadro do" otficiaes ,la nrmn ,II' CII"'C'
nhcria, o teueute (lo estado maior ,Ia 1IH'~llIn armn, 1\·31'0
Severino de Uarvnlho,
ndjunto clt'"dil'o (l,~ I'~eoln t' serviço de torpedos.
Decreto de llO de SdClIlbl'O, ordem
II," 27"""""""""""""""",.""""""
\13:;
eollocado fól'll. do I]lIlI<1I'O do~ oflicine« (1.l nrmn (lu nrfilhvrin, () primeiro tCII(·lIt(· do cstnd« maior da 111(' IIlll IIrIlIU,
1):lJlliilo ~Iollt('il'o Poreirn de J\l"IlI'XP8, pOI' ter sido rcqui~itatlo para dr-sempcnluu- :«'l'\i~() nu couipnuhiu (1,' .\10~mnbi(ple,
Decreto de 12 de maio, ()1"I!t'1Il II," 1:1., , " " 31f~
collocndo
fónl
do '(1111<11'0 dOIl otlicillC~ (Ia 111'11111de urfilhcria, o prinn-iro tenente (lo estado mnior (III uresmn nrmu,
,JOI'g'c. \ 1'1hur de Ahneidn Luiz ,1(, ~"'11H,im, lIt1j 1111to ndditlo
Hug"rio

·
E

•

E

•
E

ao

rln escola p serviço
,h, torpedos.
- J)('Cl'l'to de
(II' 'I)
t"IIII,rn, ordem II," ~7 .'"
, , , , , , , , , . , . , .. " , ., " ,....
1:: c01l0cII,I" r,'n'n do '111:ldI'O elos otlicillcti dl~ 111'111:1 (I,· ul'tillu"
I'ill, o prillH'iro h'lU'lItl' do r<'gillll'lIl.o tI(' IIl'tilhl'rill n," :!.
,Joito ~IHlItll·1 d,' Lilllll ('111'11101111, pO)' tCI' sitio 1I01l1l':Hlo pllm
fllzcr parte do qundl'o (10 depoHitu de )ll'açll~ do HltrnlllUI'.• J)~cl'eto ,1e :30 de jllnho.
Mdonl 11." 17. ' , , , , , , , , , , , ••.. ,
E colloe:Hln
f,"rn. (lo '(1I1Hlr" (los ot!icinci< tll1 1I1'II'a Ilc cll\'ollarill, " t"lI('llte
do rcgillll'lIto
de cIl\'nllllria
II." 10, ,Io~,'· TavareI! ~Iorlw" ,III ('lIlIhll ('1\111'1", por 1,·1' sitio l'rqlli~illldo
lllIliI COIllIlIÍSR~o ti" sel'\'i'i0 dC'pClldclltl'
rio IlIini tI'1'10 (la, obras Jlllhh,·n~.-I
)('ercl"
ri,· :!() de 01l1llbro,
01"
, t1elll 11." 2(), • , , • , ••• , , , , •• ' , • , •• , • , ••• , •••• , • , • • • • • ••
E "01101':1110 tiíl'll (ln qlll\,lro dni' ollicilu' ,III IIl'IIll1 til' illf'all'
tt'rin, .. IC11('nll' do l'(':.:illlcnlo ,I,~ ('n'illdo)"(' 11," 1', ,III\'IIU'
,\11;;11 lo 1\1'11 SC <:0111('8,
por t(·1' lIid .. l'1''1l1i itnd" pnl'll ;1' -

!l:l:l

atll

P:'l'IL

:Iú.!

l'llIl"'lIh,u'
('I'vili"
IIIl cOlllpulIhi"
,lu )1 0\'11 IIIbi'I'H" - 1)1"
d,· I~ (It· IlIlIio, (11',1"111 II," 1~ •.. _ . , " •......
"".
;11;.
lo: col1<Jc~II,I" 1',"1'11 ,lo '1111\111'0 01" Ofli('Ílll'S da anllll d .. 1'11\'1111 I,
I'in,
o nll"'r('s
tio I'cgill~"I!lo II," ,} tio 1'11\'11 1I1~ria do II1Ipl'l'Il
dnr tll~ .\111'11111111.11, (,II11hI'I'IIH'
II, -'UIOIlIO ,II' IIdrndn
l'illto.
)101' 1,,1' Hido 1I,llIlelulo
)1111'1\ I'M· ... ·I'!' 11111:1 l'''"1l IIi
ito dn s 'I'\'i'i0 tI(')I 'Ilrll'l1lc tio lIIillist(·J'Ío ,Ia "ln"" pllbli.
l'aM. -I
)I'neto
tle 1:1 ,I.. dl'J.Plphl'o. ol'rlr'l1I li," :I;! ••••••
'. 101;;'
OJlI(',I,u,( Joj g('Jl('rIH'
- ..
\ 1'1'I·lIt,· d,' 11'''1'11 "111 "l'Ill1rll
_ CI't!lu

11111101'111('.

11"1111

1·1l1':II'I'I,·

('''III

"~I (·hlll'llllt·il'll

111'111111(,11",('lIlIr'o

('''111

,11'11'

• hlllHIII, ". "8 IlIlIi~ IIl'li"o
qll" IU'I"
11'111'1'111, II 1I11'~II,ta
"III ... d~. 1lI11101'1IH',
1Ih-lil'iilltl";1 r'III,'1I
d,~ g'IIIIl.O Ilr' r.'11'II (JIII' (I \ ,'·1"111 para ""I't,'j" II" 1':11,''' ,.
0)1111':1 o)clIlI,!dlld ..,) 1",10 l'all;:l1I1'
lu)11I 011' 111"111111': 'lll:lIIdo
ii II'''plII< l' t'.1'11I1 ri,· )1"'111"11" 1IIIifi,nlll', "1111 1I"'g'1I n1" " 01,,1.
'". II .. " (·"plI'·d,·
/"'111 1"'1111:11'111', .'"
"1"\ iI'" II 1'''' II 1111,01"
1."1'1'('1 .. "II .. I"IIU··II
111'11111,10
""llIld"
111'1
,'in'lIl1l tlll"'ill
·
..,
,
I
I
,., III ,I ,'a ,;" I II, h .. till
t'"
1'''1'Il 011' 11101", _I )""1','1" 01,.
()'IllO 01..
1 ~1't"'1I1Il''', . "1'.1"111 II.' _,
.. fi;,:1
('
lU.!
• hl' "J·lC)I'pP.o&
- A" (JlII', ""III b"lIl ('''IIIP''I''
tll!lU'III" ' ".r'·1I1
,'1'1 '11' 'III
•
•
I
I
""1111111
I"
]1"1' '1111''' r I' '1111,11'''
1111u II
I'l'fI\'il1l'i1l
dr'
\11 '0111, ,.. 11.011 "ln 1\ jlllln d.'
,ln til -\ 1':!() jf)OO rt"i
111110 lJl'illlP!l'
ruo r('lItn t' ti" I 'Ii
""III1~

,o)

}.'J)J('

E

ioozooo

~l' f"rl'llI
l'g"ulI,III~, 1Il1 III'I':H'illo tlII 1'IIII1I\r1ll1" pura
provi III'ia. l' il;u,,1 '1I"l1llin t, rmlund« II prn o ti..
"01111'''10,
111'0"1111,10 o ~I'II ),0111 l'IIl11p"rl IIIt 11111 dunurte o
~I'I\
~1'l"d';1I uli.-I)ispo"i<;nll
rI.' ,ln "nl"IIII1.o 1G ••••• , ••
OUi 'in ',,", nno
(~onl.bntcul
... rct"oruul(lo,..
t"l'1I111o lIIl'1'IIIO Illlifll1'tl1f '1111' o otlit·i",." 1'0101Ia.
tl'lIll'~ 11I1Ilb"1II rl't'lIrlul\do~, tl'lIdo, pCln"1II a ~ltlll ,lo tI"l.
llIIIII t ripart idu, ~('Iulo 111'1111('11 1I~ "11;\:; »nrll'~ uun-riores
I' axul fendI' li l'''~Il'1"itll'.-l)'·I·l'dn
,I. 10 ti. ~t'II'IIII,ro.
ordem li," :!.J, , . , " , , . , • , , ••••• , •.•.•.
, • , , •• , . . • •• •••
O'll<!incs
sup.'rlorc""
- Oi! ,Io~ 1"'gilllf'lIllJi' d" 1_
~':Hlnrl''' I' iufantvtia
II$UIII uniforuu- igUlI1 ali ,I,,~ o!li"i" ..
dll~ "'II~ n·sp ..diyo~ "orp"", l'OIll lIS IH! ruiut«
t1illi'rclII:u
:
l'alt;a, culção, cupot«, h,Ola" I' I'''por:l'' 1'0111" o. tlo~,lItIi,:inf'
ti" (,ol'pO ti" u"tlulo 111.1101', tl'lIll" n~ 1'1I1<;flfI,. 'II!\'VI' Ii lu
ti" pallllo pr!'!o p.lm II. til' t'~Ic;atl"rt" I' l'arllll'ZIIII para ~
,11' iuluutvrin,
c o "111'011' ],ol')('fI II" nuhn " o" "allllU'~" n\ I.
\lulo,; til' (HIIIIIU prl'fo pl\1'iI ti" ti,· ,'aç.lIlo~',·.,
I' ),OWt.,. ,til'
metnl 11111:11'1'1111I' vivos ti,· (>:\111111 enrmezuu 110" cllllhvc
para 011 ti" illt'alllt'ria. -I "'1'1'1'111 <I,. 111 ,I" 1'1"1111>1'11.('1'dcm II,· ;!,') •.•• , ••••••••••••••••••••••••••••••••
fiir,
OJU(·hH!,.. ",uI)).·.. Ullul('l"Hl"io,..
EIII'IlIlIlIt .. h(ll~'
\'('1' n1f,·!,I'!! <I,. t.'1I1-t"1I1lt'da 1111 t'glllltln
11'11t'1I1.'~
d,. rt ••
1I11'I'ia l<II[1I'.IIII1II1'·111I'io., ]1111' "ada
dllll
,n"ulllrn
1(11"
OI'I'IIn"'I'I'I» ,1"',1" p" ..t" 1'l'Ií (>1'1111111\ i,III II Illfl'fI'
1111'
•
g'lIlItlo 1"11 III,· lIul aspiraltl,· a "tli"i I ,ln 1'I'"IH'Cli, urDI.
(>111'11 "'II'"
,·,"à" "1111111,1" lI·lHJlII·Il,· 1>l1I1I('ro "I' 11'111'1>1.
de 1'1Ig'('IIIII'l'ill 011 ]>1'Í1lH'ir,,~ 11'11"111" ,I,' IIrtill".,'ill
11]>1 _
1I11111'·I·Iu-ios.
I' ,11l IlIo'H1I1I1 r.~l'mll
'-' (>1"'('0,1
.. III o 1'1'1.' n.
"hiIlH'1I111 dllll '11"111111':1''''''''l'I'ida
,h, 1<'11 IIh'
,I. ('II~\!.
1I111'I'ilL ,. J>rillll~il'o tl'IICIII .... Ih' IIl'1ilh rin.-_\rtiJ,'<!
i7."
t' j~ ... 110 ,1""1'1'111
,II' ::u.,I., 011111101'11, ')I' h'llI 11.0 IW•.•. " ••
Ol"(lcll,.. sncrn"'-El'l'Illlihi,loao,
"""ni tn 01 lIlII'
l'l~1I1 ol',I"lIs
sana!;
t.'11I li"I'II\a
dn 111iII i I"ri" 111\guer!' l.'\l'lig-u (;:1." ti" ,ll'cl'l'!o ,l":lI d,' tI"Z"IIlI""J
ti, I UI.llnl
1\

dita

li

:lil

i00

Iii:.

~,'1

tI

11.

:! ..•...........•.•.•..•.•......•.....•....•...•.

()r""~Ull,,::nç"o du (li ..., 1'1('(() (1.. ( uhu'•V 1(11'

d" (:lIil/.~ I""'/I/!/II .u.
#:('1"ul (ln ... nll"alJul
IoCll
_
(,fllll)l"t'''l'l~,I,.
:I~nlll'il"lIi~·.j~, ,. '1'\ iço dH dia,."
10 lIl''''
1""1' da
altlllltlt'J:'1I t' c"lIlriulli\· ...,· iudirt' t • IIrgnlli
~',
tlo~ "l'ri\o:<
dlllllll'Íru,
tl'llfcA'tI IIdu III ir
' .. r,l" fi I' I
t' "111m
di}l" i<;õ,' S r:te.
J) "1', t, ,I
IlTiI.
ord"HI 11.° l:l., ...• , . " . ". . .. . . . . . . .. . .•. . . .. .• . . . ...
~)18tI1C/!!

Ol~Hnl"'''C;HlO

1

• I .•

1. J)]
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l'c~p"n8IlhilÍllad('~ 'II1\' tenha ]lor gurantia <1(' juro. ou 011tras, 1('galmcnte ('on(' dida« C l'1}('Olltl'llr no ... dl,l,ito
de
'111(' {. credor a~ importaueius
li) <i1H' forem fixIlII()~ 11.(111(.1les resgates. - Al'tigo 15.0 da carta dtO lei (I :11i 1<' fevvreiro, ordem 11.° H
, .. ,
'" ,
,.,
" .. 177
PilO - Vid« Pu" par« ranclu) Raçiiell de lia".
Para ranoho - U preço por (ln :t }ltltlnl'ia hn II t"l'IlI'l·t·l'
11011 ll1eZ('tj de alu-il, muio
junho i, <1 70 ri'b ]101' kilog'l'lllllJlla, I )jspo~içilo 10," dll ord. mil." 10
, .. :111
O prt'ço 1)01' que ti 11adnrla militar hu dI' funu-eer 110H III Zl'.
III' julho, Ilgosto • ~('t(,llIlll'O é til' 7(1r(·i~ Ilor kiJog'l':III1J1I! .Disposiçí'io
1:1." da urdt'lIl 11," 17
, .......•..
" :l!):l
O pr 'ço [101' que 11 pndnriu mi litur hn <l(' fOI'II(·t·I'I· 1I0~ mez, ~
de outubro, novembro n dezembro (. <l(. 7:! l'éiH por kilog'l'IlIIl11IlI. J )iHpO~il:íl() 18," <111uulem li." :!6 ,
, .. !1l0
U JJl'('fiO por quI' II ]HltlUl'ia militur hn df' fOl'lIc("'r 110M II I('li ( ~
de juueiro, f 'vel'f'i 1'0 I' lIIH1'ÇO dtO 1~'):l t" <1(' 7li I'(·i!( por kil"grallllllll,
])i }l()~i<;iio 17." da Ol·(h·IJII1." :1:1..•.....
,., 1:12:!
O~ eon'l!'lhOI! IItllllillistmtÍ\
(I~
dOR (·oI'J1o. oq1l:tl'klndo8
(·Ift
Li hon. devem I'lItn'I-('HI' no ('()I1~dllO ~(,I'l·llt(· dA IlIltlHl'ia
militar,
nté n41 dia 10 d ('ndll m z, II IlJIpOl'hlll(·in ~l.. 1"10
fOI'll('ddo 110 m('z IIllh·(,("It·lIt(';
Ok (Ill!' JIlIO l', 11\,,1'('111
aqulll'tdadol:l lia ('npitHI III111tdllt'"O fazer :1 ('llh' '1-('11}l4I1' iII·
t '1'1I1('lIio da agl'lI('ia lIIilitlll'.-])i~po~i~·:1O
K' dn tlnlt'lll
II,· 12, ., , , . , , .. , ... , . , .... , , .. , , , , . , , , .. , " . , . , , , ., ~11
Pu", tlJ~(~ri
-"i<ll'
AUkfll(' "IH 11111'(1/10;: l'x/mll!1
im,
Pnliil1 li. E tl'all~)Jortlltllt
111\ )llIl'tl'
)lo~I('l'inl'
d'l lado <Iil'('ito
do xail' I do 1I'1'('io (Ioil (':l\':llltl~ do oflit·illl', g"III'I',H' , <141
corJlo do f'~tHdo IIlIliol' (' do
ta do lIIlli",' ti,· ('lIg('III"'l'in,
" 11118outl'fli" fll'mltll 11:1 ]Il1l'le IlIt('l'iol'
(' tIo I'ldo (Iil'l'ito do
• 1'I1I1hl'ft
1(1)(' tio ('II \ 11110, ('111 1111111hol~l~ ll)tI'O)lrilUllI, (' , III}l1'('gn'Fe,
nHO 1111\ <'11110 dpf(,I'IIIÍllllt;HO "111 COlltl'lIl'io, IIl1i,'n.
IIWlItC 110 i!('I'vil;O (II' t""l1l'llIIhn,
lIIlLl"'h ". "I'I'i,'jol1 .. 1',.
"Olllt Cillll'lItoH
IlIilitul'('!4,
,Io~ otli"i'l!'
't'IH'1' II' I'· tI('
('OIJl'O frisut!o;
(' n <108 "tIi,'int'
do ('01'1'0 ,lo ('~tlltln IlIlIiol',
tio ('Rtndo muiot'
dto '·II"·'·lIhl'l'ia,
(ln!! 1't'J;'illll'lIto
ti,· 11"('.
IIIH'l'ill
ti,' IIl'tilhl.'l'ill
,. 'H\ 1I111ll'Í1 ... ti .. "Ollro ('11\ "l'lIiZI7do
d(' )11'1'10, -Artigo
II." tio <I(·(')'(·to de' 10 Ih~ 1'!c'lulll'O. IJI't!PIlI II," 2.·, .. , ... ,.,."
... , (ii:!, G~,K lili:l, Bit ,Ii, 'I li~,
ti
Put U1 'Io!! -:.:;uo JlII!'! 1<IlIa 110 olli"ill"!I t'Olllhn!t'lIt"
(. 111111
('(Ilnhal 'nt(·~ 11(·]'(. 1'1'\11, Ijlllllldo o I'oli,'it"11I 1111"llIlclo 1".•••
\ inlllt'lItC' II illlpOI'!:IIII·ill do (\110,1'1110111111('1110
t' illlJ'"
tOR
1I,I<Iit'iolln"1!
(fllI', ("'lIl1d""
ll'g-i 1,1',lO Vi"('lIt", d", "111 ~I'I'
JIlI"OH
Ilf'lo 01li('illI'8 dtl ':\f'l'('ito IIt'li \ ti tln III,· 11111"1'11<11111
(;,Io.-.hti"o
H.· d,t plll'tarin til' 1~ til' lunill, (Il'1lt'l~ II." la :1:!O

I"

nu,..

....
l"ellu

('01"'·('('

i,..1
di

u,.. -

'jcnHl(

idl' Jl/tll/a

hupo '1",.. IlO
ill/IIO
IOH «"/1 I" , "1"'/"

('I))lilUU'('

A ~ue eet o sujeito 08 alumno
alto -. 11" II r. t 11l'11'ci,1 110 1'(' rlllRIIICllto di I'il'lilllll'
IIII( no
1\ hni II ,I" 1'0 lo pl\l
I JlI'IlC;R II.. pl'f t),
:I,.
clu 110 .t .mpol'lIrill
JlI tlt·finith"
d poi ti. t (IIlhrttlllllll
P III 111111111'0 d" gll' rrn
'Hd" pur • t·i\ i IIh lilllilln
u r pr'h II I o tio !!,. ( .1." l'l111 JI ,ln r"JII"'hl'
II
'nçlL d08 fl1t1l1l1J(l (lo II1C81110 t'ur "
I pri I (I "01 "
lIal pell\ pri llo 1 " (01,,; ~, II 1'1d(~ ioc,l'iIllÍlIIl,l"
f, I'
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11." ;!r, .. , 631. (i3!í, 6;J~, 6r,5, H5H, 66:3, G6r" 669, 670, 67~,
675,677, (;78, 68~, 683, 6HI, 61'5, H87, (ib!t, 600, (;91, U!l3,
691. H9f>,6\.)li, li97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
l.>Cll"'Õ~S

- Vi,11' ,....
'/(o8idi"

Ir

l"ÍuraH

f

1II"}Jlui8 di' n./lidac

c.ceroit»,
]:: l,olu'cllitIH

(i9

do

II p''1I>,ão diuria ,I,· 210 ]"t'·i~ n ~[flrin.llnll
ln-isCnuelhn«
dn ,'ihll
Vil'ira,
viuva
do porteiro
'lpo~"IIt:l(lo
da I"'retarin
da g'1I(°nlt, ,João Antunio dn ilv II
\'il'irn.-J)(',·rl'to
III' 18 dI' junh«, ord °11111.° 20
127
Perdu <l HUUO --- Perde o nnno o IIlulIl1IO da (OH('oln
,lo exervitn qll" der \ inte fallll!! g'I'l'IW., dl'~dl' H uherrura
das uulus até :)0 dI' junho ; o 'IUI'
for IUhllittido 111° n1111°por tI'r a '·Ot.1 d .. IlH·rito inferior Il tII':!:, qu,°l' 110 grup"
Ii\,õ,'~ I' rCJH'tiç;'I'~ uns 1·1I,"·inl~ I' ('HI' 1>1' 1111. iliIH('!', 'Iw'r
110 grup"
lOHHÍlIIl prntivo ; o '1111', ~(,1Il IlIoth .. jll_tifil'Hdo
dI'
1'0l'l,'1I mnior, f'lltlll' II til'l\f{"11l ,lo )lOllto 011 110 r-xume; o que ,
Ifol'lllillnllll II ~""'1U1I11I ('IH)t'hll dI' lOXl\IIH'~, 11110 tiver IIppl'O\'III;aO ('111 mun ~'lld(oir'l I' tlver IIIll \:1101' iII 1'( riur n d,·)'. 1111
lIIédia ,!:tI< JiÇVI'í' I' l'cJ)('ti",,"lo~ 11't'~~a 1':HIl'irn, 011 Ih(' f'lltlll'
:ll'lll·O\ac;ij .. 1'111dllu~ 1111 11111
i:; 1·luleiI'IIH. ('''lItn·
c '1111111 flllto.
;.;'l'l'nln 11:10 l'oIlIJHlr"llIoill a todll~ o~ ~I'n i (,'11 R 111'11"1'1\11011
pllm
11111dill, \'i~to S('l'
ta ohl'ig-lltOl'ia
1°111todoH os B"rvi\'IIH
,·~..olllrt·~. (~IIl\l1l11l o nllllllJl() h'lIhll dc nop .. til· Ull1 1111110Ó
di. IlI'll~llIlo <1:1 fr(O(llll'lll'ia lO I'\:lllll'~ fllIs l·IIt1.. il'l\!< ('111 qUlO
Ih"'I' outido
IIppl'Ovn<;ão, 11111,{. ohl'i/-:llIl0 n todni! n. outrll~
pI"OVn.
d'c .... aUllo. - Arligo.
a." I' ~J." ,ln illlltrtlt'çii,.~ 1"1"
glllllllltolltal"l's
"l"lIvi~lIl'ill". 01',11'111H.":11 .•.•..•....
1 31, 10JO
Pcrdõ('",-\,idl'
}'od('I' IlIlid'·l'lIIlor.
Pc
oul ('nll)]'('~nd() nu .-",c'oln do (,_. r('1to - 1 dil"(',·tol' (uf!i"i,,1 "t·I.('l·al l, 17 h'Htl';! (otli ·illl°:! tlll
I'.'(ol't'ito, I'IIg1 IIltciro~ ci, i du "01")111 01,. I'IIWoll1!,·iro. dt'
ohl'lI~ pllhli"l\
011 clIg"t'ldll·il"o
do lIlillll l. !I 1,·",,· IIdj IIJI.
to (,1118 ,·111,
,lo~ ]'°111..,,), I "111111111\11111111'
dll "111"1'1101,·
111111111111.
('dli"inl 1!1I1H'l'iol' d .. '1111111(111'1"
IInllll), 1 njlldllllt('
do ('01")10 di' 111111111108
("npih o d· ,0, \ullnria
ou 01,· infllll,,·rill). ;1 ill tl"lldorCH II,· c,"'·)"I·j .. i.. lIlililllrr.iI ('''pitil,o
, 1
01, nrtilhCl'ilt
1 de ,·twnllltl"i" " 1 dI' illf'ItIlIPl'il),
1 iII 11-11dlll' dI' cql1illlt,it" (1·lIpita .. de ..ln IIl1nl'ilt), 1 ill. trlll'llll' dI'
('l<grilll'l e g)'lIll1nRtil'lt (cllpitao
de ,'ll' IIILll'i'l 011 ,1(° Íllfllll'
tl'l'ill).4
h<ljUlltoH 11(l~ iII lI'ul'lol"('1< dll8 !'. (o)"('it'io IIlilitn
1'1'1:1 !' de 14')'1111111
tica ° !'<gI"ÍIIlIL (tCllI'lItl'S
rtO II!!loti , II
arnlll ,jI,oll<l1l () dI' cl'grilllll (1' "fl.' nll'lrin OH 01" illfantl'l'ÍlL).
t "irlll'gillo
lIl,"II', 1 cl'rt'fnri"
(1I1IljOI' "II ('apillo
dI' qUIII(I"CI'
firlllll), 1 tltc'~ollr('il'o
(..upilllo "" IlInjor reI' I'lu:,do
"li USpil'illlt,· <111 adlllini,,'ra(,'a
.. Ulilitllr), 1 otlil'inlll,'
hib)iotltc,(ol\ (otliei,d I'l'lill'llIl\t10 .t.. p:lIl'lItc 1Il10 tI))(·riol' 1\ II.' 111:1
jor, 011 C'l\l'it LO ou tCIH' II tio do I',w:cllllria
011 cle' iuflllllt'rin),
'0," cOlllpr,·~: do 11I·'..j II )1111'1\ II (' )lt'cli'lIt(o dlL c·rt·t·
I'II~, rvi'i",
~lIl1nllL (\ lilllJl ,/,;) tio ,lh ,'I' ( , t,l"ol°l'illll'll
1~)8 ( ,1"IH'lId"III'i""
(p!'ll\, I ,II pl'ct 1'1 ti'rlu,1(I, ),-.\1"
111-(0 I~.o (I.. ,1("'1'(°1.. dll ao (lo lIutlll)l'''1
111'.1(0111
11." 2!l ."..
:1li1
:'.'.14.'('"
Pln'"
cl
I)('U
Il
.10
·(·('I·ut .. lU(·U. ()
E alllpliado
t 'o 1fl II II
lu dI' 'ad,. 1\111111
~' 1"'11 II , t t111'1('(·idll II' IIrti '" !I.odll dI' J'( I" ti :.l:l dI
Julho t .'I.o,Io 1'lo~"llIIlI'lIt"
.. ..!!I d, (1III1I1r .. ,1,0 I !lI.
"111 pr('JlIl:II ,III lIi"'I' II uI' 'I,'U
dll n ('1111:1111111111, t III
tinn
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ah rtu n llliltl'icula.-Artig-o
127." do decreto ti 31 <1c
dez mhro de 1891, ordem n.' 2, .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
no
Prnonlol
dc
Ju·(·t rc.·oruuululol
-1'~!l1ll o uniforme das pmçns fi' iufnuteria,
sub-tituiud« nn« golas r
vivos adir cnrm rz iin pt-In brnnen ; barrote 010 a letra J:
c pala inclinada;
o" distlnctivo» dos postos (' de IUlIIOH df'
serviço l"ão de punu« branco. Ao< prnçn8 que fizerrun partf'
do ('"tndo 1I1f'1I01' dlls 1'('(;illl<'lIto , ,'01110 mtili('('s,
e hcm
a-sim os 11IIISi os, '01'llCleiI'OA I' elnriu», usam 11IIllh('IlI: os
primeiros,
os ('llIul('IIUIH COI'l'('$pollll('nt(·~ Ít cl",·('
CIl1 '111\'
t 1'111 iII UI'IlIlI o >-{'I'\ iço nctivo, os COl·lu·tl'irM
o gnlão de Iii
preta (' branca gl1fll'lIt'C('IHlo
cnnhõe», r IIi'i 111118ic08 de
seda amarcllu.
nCl'l'cto Ile 10 fll' ~f'fclllbrll, Ol',If'1l1 II." :!;, nU:1
131."o,ouIoI A'rlu.ll.lutlulol
.\, '1Hf' {ln "11111tis g'1Il\nln"
inuuir-ip.u-s
COIIIO ~ohliHIIIH, '1ll1l1ldo regl'r
R('1I1 :tO '. orvito
para 8CI'('!lI Iieeücirulns pnrn u rr-servn, <1l'\'('1I1 ir com opostos <}II(' tinluuu Hnte" da pn '''"gem lia Il\CHIII1Q gunnlns,
quando nuo tenham tido haixn !lo p,,,to por 1II0ti"" (li, ,i·
plill:tr. - - Cir '111111' .1(, 11 ti· flwl'l'eiro,
ordcm 11.° Ii... ••••
15H
Pl."a ..·u~ (IHC vilo ~~'r ·i.· )lO 1l1trulIllll"
O~ COIIsl'lho8 n(hnillisll'atiYo~
dos ('Ol'pOI< e~tllri{tlll\d{ls un
capital
(11'\ 1'111recd)('1' 011 ('lItl'cg'flr 110 dl'I'0Hito .11' Jlr:l,:lll
.10 1J1t1'!\Il1nr. por 1111\ ~f'lI .lclrgndo
mllnido
d \ IlIlIa rcl:Il;:lo
1l8~igl1ll(l:t p('los 1l1('JIllll'l'H (I" COII"f'lho, ('Olll O. PI'Pl'i""H
(' f'll\rf~I'ilJlI'"t08 l' 1\1Jf'tori811~a{) plll'lI tnl filll, n () '1>itos ('
"S ('I'(',lit08 (1" .. pnlc;lIs (1'11' VIto el'\'ir 110 1I1tl'l\ll111r "11 {1'I1)i
l'í'colhlun;
()~ ('on~clho"
(1M ('1)1'[10:'1 c~tll(,i"'J1l!l()" flÍm df'
LiAUOII fazem I' ln trall~IIl',ã" I'0\' illt '1'1I1('f1iO tia Ilgl'lIcill
militaI', ('IlVifllldo·lhl'
}Jllm (', "I' filll i,lcllti('u )'(,1 1\ t;it". ]o; ta
di pMif;ao IlU" í' IIpplicll\ 1'1110 (JII" I'I"P ila li.. plll\'n~ ')11('
vito ('IlIIl!,l'ir 1'1'11111)1' (ll'porttl!;io
militar,
t'11t'(lIl1l1lo
i\ idl\,
1'''1'1111(' IIn \oltn,
nhSf')"\'HI'·ec,h:
o '(11(' 1i('1 ,'~f:Jt.(,I('"l.
ti".
l'in'lIll1l' d(' ;IP fll' jlllho, onl"11I II." 211 .... , .. ,. .•
111
1.31."("Ul()~
1'.111 1'1\(111 11111 .ln
11111108 do
('UI'''
da ""(',,ln
tio ('o ~'r<',it" (('''III.P\('!t1
it". (}" .II', "111'1'1'11) 111\ 1\1111'1"('lIli"
]H'('\llIlt\l'IO I' 1'1'('IIIIIIt!Ito,,"rd ... oq. h. ael" (' ('Oll{'('elid .. p('11I
fimllll s('glJilltc ~ 1"'ClIllilll"Íns (II'
()OOI'l"i paro. () ('III' "
de f'lIvallarin
011 d" infantf'ria,
iO ,100 n"i pllm fi d" lIl'.
tilhl'l'in,
'() 000 1'I"i~ 1'1\1"11o fi!' I'lIgf,ltltl'l'ia IlIilitrll', lu 000
l·t'·i~ 1'"1'11 o II,' 1I(lllIilli tl'II(;:lo IlIilil:!r, liO DOO I"I'i ]lllr:1 o
til' ('Itg'clIlJ('dn ciril c liO 000 rÍ'i 11111'11" flt' 1'1Ig'I'IlIH'dn
dI' nlilll\ : () JH'C'llIioR 110 "(lIdi'rido
II". 11111111111>'1"('
telldo Obtlll!.l appI'O\:I~'lll~ f:1lI I(HI" II, " IIII ({' nll pl'illll'im
I'l'0tlt:t,
0),1",(·1' '111 1\ 1II1'{)11I alullIlIl
"II
IIjI!'l'iol'
II qllinr.l'
"nlnl'(,H; tlp t(Hl" fi, pn'lni:I<!n., o '111{'ohth 1'1' IlIlIi"l' 11I{'di"
1\111111111
tl'lII o 1'1'I'llIir. ]II'('llIlinri"
II IIlItro ,,(.In (11"11"111
tio ,11101' ,"
honorific'o,.
\rligo
';7." (I" """1"1 t,) de
::~l ,Il: olltll!" o f' 2 ." d I in 11"111'
."
1 rglllall
('ltlllrI
]III"
\ I 01"111 , (mlell
11,0' 2~) f :11 . , ..
.,., .. , •. , •.. , ... ~, o, 10 1)
l'I"~· •.
h. ("·,".11.·,,
ri",' J)~ p f 1/11 !t,,/'I ti di.

O"

r,o

I~"

1"I11"s,

1.'•.('

(I. )'C' PI' II _
1111llllllll'ad"
pl'~'
dI' 1'" 1'1"\ rI, "0"1 ~l' 1,11111' ",1""
1"'lIa" d,' I • "1,, ,.
di' I" (nn,
I.. ill ti (' 11I'I'ft 111'1'111
fi 1"1' "1
1:(,flll,:,"illll'ltlllS 1':11"11
"""I II~I" tI,\ f'llI
I' ,iiI I ido
'1IIIi.
lU t 'r
fia '"UI'I'I U O('o'np:ulllndf) flp 1ufi.l"ln
_:1 u .lu t'nlU.','\".'.·0101
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<1(' todo 41 ~('n'i<;OI l"I'gilflclItnl,
d(':-dc o diu
cm <rlll' o seu dcspneh»
for pllhlil·. do cm ortlcm do .' x ,'1"cito, os primeirOls
8fi1"g('lIto~ dt'8p:H'1In(101!l alf,'n's pfi1"a o

Silo dispensados
ultramniv-v

Circulur

de' H de ~it'tellllll'(',

OInl"Ill11."

:W ••...

lHO

Pro(·ln;uHH:uo

.Jur:1l1l('lItll
<II' ~ua ~(ag(·;,t:l(I<' n Haiuha
Senhora
Douu ~I;t!"i:t Pino pOl1" ()1'I'a~ii'iOl de 381:'1I1l1il'
a rCj.(t'Jl('ia (141reino durnutu a auscuciu di' Sua ~(ag'l' ·t:l'iI'
El-Itol o ~('llhOl' DOIm Carlos, "111 9 <Ie Jlo\"Pl1dll"tt.- O 1"<11'1
Il
11, o 30
,
, .• , ,
, . . . • . • . . . . . • .. ...••.•
1 (lO 1

ProlnoQõe~

Vidp J·:lIIlJl'l·.lfuli· j)uUic:us 'I//I(ugflll
de
(coliJO d,' scrriço,
Ao posto de alferes-OH uspiruntca n oJ1jl·ial·~ hnhilitn(lo' cnm o curso dl' illl':l1lt(,l'ia 011 cuvnlluria
lio JlI'OIyi,lo,

:t nll'('1'('8 nos t"1'111018 do nrlig-o 117." do .]""1'1'10 de :;U d.·
outubro
dI' 11'81; ('11l (,'mpo d.' pa", qnal1do l1all linjn nspiruutes para prcuueher
oH doi8 t"n;OH dn. vu ·:tttll'n~ Ji"l\l':IO
('~ta:; ('III uhertu, (l l'l"!'(,Jl(']li,las
as do 11'1'<;0 1li'l'tI'1I""l1tl',
nos ~al'gt'ltfoK nju(I:ll1tc,; (' Jlrilllt'i~'os ~al'g(,l1t08. I' vru tl'llIpO
cll' gllclTa
dado I) lIl('S!110 cu o UII todus as \ uruturas )lrc('n(,]lid:l8
por pstps ltltll110S,
Os allllllllll, qw' IlO :111110 Ipdiyo dp 1,"!l J-1HU:! tl'rlllillar,llll I)
1'111'80 dI' CIII;('II!teria,
I'U,II prOlllO\ idos :\ :111"'1'1'8 1108 t,'rlllo,
,la )q~i~1:I1.';lo alltt'l'ior.-~\rtigos
51." (. 7(;," do d ,('['(·to de'
:10 Ile outllhl'll, ordl'lll li," :W .••...
, ... , , , , . .. .",
!175,
Ao posto de primeiro tenente-Os
81'''ulll10
t('II\'ld
ti
<1,.artilJll'ri:t iii" Hão 11t'OIlHl\ido~ Il prillleiros
II'llllll!'~ '1111111do haja nU'aturas ,,'t .. k }I" ·to.
Attj"o
:>1," do d"l'rdo
(Ie ::0 dI' outllhro, IIrd"I11 II." ~!J . , .• , .. " ...•. , .•... ,.
Ao posto de segundo tenente-O
:11111111111IJUI' h·rllli.
11:\l'll1ll I) cur!;o di' artilltt'l'ia U" IUll0 Il'di\'1I di' 1 ·!tJ-li'\I:!,
:io pl'Ol1111yido8 lt Sl'gulldoR 1<-11('lIt,·, IIi) t"l'lIIO
d:. I.,..j •
'\.
1
• d ,1ll(IIIIl'o,
,.,
I a 'ao :\llf<'l'I"I',-J
rllfrl) ~.Ih." «()I "·''I'ct
.. dI' .!O

:W

III'II"1IIU,"

Ao posto

tonente-O

nl!'I'I"s <I,' "ug"lIll1'rill
I"~ 0]11
1l1O\.id" n (",u'uII'
<tlllll"l" haja \HI.dllrll dI' t.o I") to,.Art ....o ;11." ,lo dl'crl'fo dI' :l() <1,' outubro, ord"lIl ll," :!!l , "
Aos postos inferior s do exercito
O 11I'I"'ut"!,iul"ltlo
dos }lo tos vIlg01'l dI' prilll,'il'o
(. "gulI<1o arg"u(o
\i'rifi.
de

!ll'il

U77

m,t

(I

Hi7

d,' eOIl('III'So "lIln' 08 illdÍ\ idu s ,i 1'11 '
llll'lltl' jnJ'nior
('11o 1I.1IIIt:lj 1lIl}lI'.llIlIlIlf'rnrio).
(h'\"I~1II1(l 08 ':\lldidat"
~ati.jjl?l'r li liI'guilltt'
t'(llIdi<;()I' :
tel' I,olll CIIIIIIJI)I'I:tIlIl'uto,
11'1' !t·ill) ]Ido 111"110
IIO\" IIt di
de ','1'\ ic;o slljt'ito
:I 110111('11 '10
di' I 'lIa 1111 llf'illll .. I.'fll'JlO
('~I'SI' )101' IIH'io

illlllll'diat

110 ado ti .. ('Olll'Ul' o " tI I' l dl'lIlui
i"'idlls ]lul'a :I 110\'11 gl'1l11lu~'
f'l1llt.lrlllllllill
·
t 1111 I'!tgll
., 6.° , III J't'SUIUIlIlIt!O ' I' I'
COIll o (11]l0
}I 1'11'
11101'111:10
(lo, fOR iuf'eJ'illl'"
,lo " II 'ito ,1,· .!fi d, li'\ l'I',·iJO
(h 1 U J (onh III 11." ~), Fi"HlII 1'''1' " tn f.jrtllll
1111 titll;,!t.
II 'lu

]1I·l'tt'IlCCI·t'llI

h bilitaç(,

!I ('.

(I

I)

.l'tigu.8 :1,""
dI' JIlJlho, Ol'\lt'lll
08

4."

tio dito

1'1'''1111111111(1).

II," IH
Dos of1iciaes de ro Orva-()
tI' ti· l'I' ('I'\'
li" }11'01l1lJ\ ido

Ir

'
r

I) \:l'd

Il· li

1111
" 'lI11do t 'lItll'
no P" to ill1l11. di lo, II L
III' .'l1a, dat I CUI 'IU'I li fOI'(llI I) d
. I'ITito
I'li\u l'ui I
",!tI
lllflad,· ,lI' P'} til j l' iIlIlU('<Iillllllll'lIt
illf~'l iOI'
11
'J!l ~II1(. tl'lIhlllll 1 o ju~ l'IlllI "l' .' tOlll <I, P rI' II"
I:
"1('1
de 11111
•
1 d
J !"ló' fi
'"
,l~ I' '}I '(i'll ( ,Il

:Iil

mi
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lllPlHlo ser-rt-tn rio do (li8tl'ido
do ('ollgo.
- »"(,I'do
de 10
de mnrço, 01'<1('111 n.' D .: ....•.......
, : ... ,' . , . : .... : . , II-iT
.\0 posto dI' kno'nte,
o nlf('I"'H de ,·>\yallnl'llI, I' 1':l1l"1~('0
Xuvier Alvun-», 1"'1' ter sido rvquisitudo
}l:lr:l ir d,'" 1111"'1111:11'
lima ('Olllllli"",io de ,.pni<;o 111\ proviut-in d(' MIH'on " 'I'i11101'. Dccrvto d,· 1 de ,11'''l'llIbro, 01'lh'1I1 n.":l1 ... "
. lO:.! I
..\0 posto dI' tcm-ute, o nlf'I'I'('~ d(' illfnnlt'rin,
,Jo~l' .\l1gll to
L.l·( '1I0'\'fl, por h'r ~idl) 11011l":ldo J1:11'11 ir ,le~('nIIH'lIhnl' umn
('ollllni'Hi'io dI' ~,'rvi(:o un proviur-iu
dn ..\lIgoJ:I.
D""rdo

di' 21 ti!' julhn, or.Icm 11." lH
,
.
•\0 pORto do ulfores, o primeir»
"nrg-l'lIto
do 1't'g-illll'lIto
dI'
llJ'lilhl'ri:t 11,° 4, Antonio .lonqnim Pr-rciru , po)' 11'1'"ido II' •
mearlo paro ir dO'''I'\1l11l'1I11:u'
umu l'olllllli",;io dI' I-cn i~·o lia
provim-ia (h· :llol;lllllhi'JlI(·.-])o·,·n·to
d\' 12 tI(· uuii», 01"
d"1II 11.0 1:1
,
,
" .. "
.
•\0 posto II,· nlfercs,
" primeiro
sarg'l'lIto do r('g-illlf'lllo II." I
de cnvulluri» do 1111]1('1';11101' dll .\111'111:1111111, (;nilherlllC
II,
,1,,;:0 Cuudido
dI' (Ilin'ira
(">11111'1:11.
}lor tl'r ~ido 1I(11){'odo
para ir ,1!''''Il1!l(!IIIHlr 1I111:t ('OIJ1Tlli8~i'i1) dI' "l'rl'iço lia ]11'0'
vinciu li!' .\I()~'alll1,if[l1l·.
1)('('1'1'10 Ill' ~;) dI' I1go~to, 01'''1'111
I)"
21
,
,
"
,.
.\0 I'0~to dI' :llf .. J'(·~, o prilllrilo ~:n'g-l'l1l() do \"t'gill11'1I10 ti'
t':lt;Hdol'l'~
11." 1, Bl'I'Jl:mlo :llal'in 1,:lo,tlterio LOIIl·l'il'o. por
tel' ~ido 1I011ll'l1d" parll
ir ,J""l'I1IJ1l'lIhar
1111111"()l1l111i~~llo " '
SI n iço
110 c"tltll0
da r I1dia, -I )('('rdo (h· J 1 d,' jnno·il'o
r I'IIpIn ll.n I
.
,\0 p"st"
d~ alfl'l'('''',
O pril11('irn
~Hl'J;l'lIto elo l'I'gill"'lrto
tio'
('II';Il!lorl'H
II," 10, :\lnlll1(,1 1"(,I'I':I~ di' ,\1"11('1'."<,
1'''1' tI'l' f!;l1..
11II 11H':\t I" para ia' tle""IIIj1l'lIh:l1' 11111:1 eOlll1lli~
III! ,!l sel'l il'O
11:1 jlrOI iJl!'ia til' Timor. - )('('1';0(0
do' fj dI' ligo I", 11)'(1.. 111
11,'1

\0

~i)

.

,I"

.J:.!( ~

J:!f.

J:;r

po lo
nlfl·rt,,<,
II ]>l'illl!'iro
111'''1'1110 elll 1'l'gi"I<'lIto
do'
l'Il('uollll'O'
11,0 II, I'1'1,:1110 J)ill~ 10'111'1101", 1'''1' 1"1' i.l" 11'"
1lI0 ado I'llrl\ iI' do' 1'1111"'1111:11' 11111n ('''"lIlli
110 do' o n iço IUI
Iro, im'ill
01,· :\11)~'nlllhi'lI1P.
1)0'11'0'10 dI' I; dI' ligo to O)l'
(ICll1

II."

20

,

,

,

,. '"

.. , .•. , ..

1;:1

1'0~1() dI' li Ifl'l'(''', II pril1lt'irn
8:11'1;'('1110 (III ro· .. illl0·lIto dl'
illflllltl'l'in
II:' 7, ,Jo~o', Ll1iv. da ~ill':l N('I'\", 1'01' (1'1' ido lU)
II1l':ldo pum ir ('Xl'n'''\' lI11m ('ollll11i R o ;1" t'l'\ i(;n 110 d' •
tl·ido til' 'l'illlol',-l>t'(·l'l'to
d" II dI' jlll)(·il'o, Oll'lll'llI 11.~ I
Ao J1".to de 1\)1'1'1''' , I> J1l'illl('iro
.ll'gl'lItn
do 1'0' '11110Hlo 110'
illt';1I11"l'ill n,· 7, }"I'IllI('i co 1"'lIa, 1"11'1('1' i,lo 11111111IItlo }l:t1'1
ir dc-tlIl1pt'lIhnl' 1111111 "ollllni .110 dI' ('r i~o 1111 )11'01 illl'Í:1 do'
.\1,"::Illlhillll 1',
Ik"l'cln
til' li ti., :I rI) to, 01'.11'111 11.':.!t) •••
\" po~to Ih' nlft')' s, O pl'Í1IlI'iro Fa r;;CI1 to 01.. 1'(· .. illll'lltO .1.· iII
fhl1ll'1'ill
II," 16, EIIgm' ,\JlIl'ÍII dI' .\111'1'11 ('II 1(,110 111'11111'0
1'''1' 1,'1' ido 11111111':1<111pllra
ir di' (11111( 111111'1111111o "lllmi
I o do' t'r\ iço 110 nl I 1',1111111'.
I) "'rdo d" 7 do abril 01"
'\0

,I lJ1 II." II .. , " .• " ....•..
,.,.,.,
•••. " ... "., ...•.
.Ao 110 .t~ d., lllf"rp' • II I'ril1l1'il'lI III' 'O'lIt" g-rl1dllado
a pirUlito·
II
1111 do rl'g!"11'1I (o dI' 111'1i1I11'1'Í'l 11," .!, ,lo I" .\1111'111 11,,1.
J"a'lw, 1'"1' ~"r 1111111111111'1101"1'''1'11 i,' (' ('1'('('1' 1lI11:t ('(lHll11i •
I I) 01" 811'\ ";,, 1111IIltl'fll1l1l1..
I IO'('rl til (h' 2;, tio ',lIl1ho 01'
d m • 1,

_o
I,)·

"ti"

\

11.

I,

, •• '"

•••

, ••••••

".,

•••

"

•••••••••••••

,

.I~ d lllftlr,,~, II 1>1im ,iro ar ro 1110 gr lIIIIA,I" lI~J1irlll1lo'
,I othc III 1 (I" l'eglll1l'l1to
li,. ~ dI' l'nçnt!orf11J
01 HU1l1hn, Jo ,',

.. 0" po

.1,'0

L 'J)Il'E
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'll!ci\'o"lt,
por ter -i<lo nnure.ul» }Iara ii' di' •
1111111l'OIlUlli"ao
<I,. ,'ni<;" l)f, ('stod" da Iudia.Decreto (II' ;)(1 de julho, onl"11I II." :!O .•.......
'"
.127
.\0 posto de nlfores,
o pl'iIIl"ÍI'o
~al'g('lIto 'radll:ldn nspinu.tc
:l "ml'ial
d .. l't'gillleuto
11.":1 dI' ";lt;:HI"l'(' ,h, El.II"i, Fruu,'is('" ('ontillho da ~ih·l'il·., Hnnlos, }lIII' t"r ido 1I11I'I<::ulo
]I:lra ir d(!~I'1Il1'I'1I11:11'
11111:1 l'Olllmi~1'111I ,I" "'1'\ h;1I 1111 pro\ iuvin d,: AIIg'lIla.
Dl'l'rcto
III' 1'j <l,' pt"lIlbrn. 1)1'11<'111
II," 21i •....••..•...•.•.•.••.••.••
" • '" •••.•••••
" . !1I11
.\0 ]lo~to III' nlfcn-s, II ]lrillll'il'o Slll'~"lItO "l'lldu:I,IOII pir:llIt'
a ollieiul do l'f'g'illll'llto de illfantl'ria
11. IIi, .\IHllIlPI vugu-to Ile Mil'n Go,linho,
por ti'" . illo 1I011l.~ld,) pnru ir di' •
«mpcuhur unia '·Olllllli. su" Ih' ;"'1'\ içll 110 ,. t do dn III'
(Ia Luz Brito

f'lllpClIhnr

0

din.-Dcercto
.Ic 1~ ,1c fl'Y(')'('il'o, ordem II."li..........
PJ'O]>illU
S
.\s 'lHe OH a1Ull1l10~ da escola dll I' "lTito ,I ••.
vem pagnr prln~ iuatrieuln«,
I':"'tll>
I' "I'rti,!ü,' ~Io dilr~.
)'('1111'1<('Urso •• ~ac) :IS ('~t:lbcll'I'l<la . ]11')0 leglsla\'ao
\'1
g'or, SI'llIlo ns dos i-urso di' ;':-lIrn:t (' "lI""III"l'i:~ II,. "Iill
igl!:1l'~ :ít\ ,lo ,'Ul'~1I <lI' I'lIgf'lIhl'rin
Illililar. SilO )1:1 'a "III
,luas pl'l'sbll;i'e~, Ullla 110 lido da IIHltl'il'lIla e nulra fllll,
,IOt; CX:III1CS de pl'ora
nll:l!. -.\l'ti""
li ."do III"'I'l'to ii ;:0

IIH

"'I!

II" OUhlhl'o, 01',1 '01 'I." :!!I ... , •.•......•.••
J.>ro"\ U S ('s('ol"
l'
S -l:.(i'i .. a \ :lliada
llll'rito dI' O li 20 ,;dlll'l'
JI.Il·n II '1'11' n
\'I\s bolad,,,
luall:l~
at."
"I'lltl'i<Ílll:1~

on

a a"rlll'allll'III0

II"

11l'lIl'n

lí~ I!{'(·illllh. d("III·"7.lIlIdo'M'
(111:111110j;'I' illf.'rilll' :l l'illl'l1,

11Iua IIl1hlad,'
," "a~
('ÍlIl'(j
011 lu;tior.-.\rtigo

, . . • . . • • • . •.
III1IH "ola dI'
n'latil a :I)lr.

I'

\lflt)

por

(·..:10 1IJ1!'r()),i.

O uI ':ll'ifoll" da
flcl'e ('utlludo

",'('illl:1

'1IIfllllln :]'111"11,, foI' igual II
[1." d:1 ii, !I·lh·';t'l'
1'C'J;lIl'IlIlC'U'

III'LI , III'1ICIII
11." a I •.•..••••••.••
, . . •. " • 10:) I
id('lu'h ""Ja,ygic'ul('''''''_:-t) <I ('lllrn,ln
III
\ igol' :I.' ,Ii"pu. j~iíl' ,III '·:I1·ta <I" I 'i d,' lo ,I.. j III irn ti
H<d I' d, f) .I., julh<l ,I' I :'~'. l'I~ I'pI'(i, li Ú d..r Z.I <la
"1Il1dc l'ulllica. - D,'en'to II" 21 d" jnlho ord"1II 11,0 [(l..
21

ta

j>l'()

1'1'1:( PI'II\·j
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habi litadus ('om o I'UI'SO do collegio militar;
]1('108 prhncísargeutos (I't(> passem :i H('glmda
1'('"CI'\,:\;
pr-los ollicines Inferiores npprovudos <lo ('1tl'BO completo dl\~ p~I'OIH~
regimentam;
fIlIe p<l~SCIJl {t ~('gullda l' li I'VIL; pP!;I"; ]ll'n~a,
do 1'1~SCl'vn ('0111 o CIII''''' (hlR lvceus, 11:\ clusse de letras OH
d sr-ionr-ias, que obtenham npprov tH;iio 110 exume tlu-orico-prutie«
doterminarl« para est« (·{feito; J,('IIl~ prnçu,
de l' 'R('1'Vn bachnrr-ls t-ru drreito, 1I11lthl'llluti 'a, philosophin
(' th('olllgia, as hahilit:ulns
1'0111 qualquer
dos ('UI'ROR da
c-eoln C :ll'adl'llIia polvtt-chnieu
dI' Lishllll c ['ort«, do
'·OI1II11CI'(·io
ou d "01H!n tOI' ,!to 1I"l'n~
puhlicns ou minns
do instituto
indnstriul .' conunerciul rlc Lisbou OH Porto,
11" ngronomiu ou svlviculturu
,lo instituto ,11' agl'o!llllllia
f' vcterhuuiu,
OH ('''m a -nrtn gl'l'lIl do CIII' o 8UIl<"r101'
(11'
letrus, 'lu' ohtcnluun a nppl'ova<;ao
no .'11111" Il!'illm índio
cado ; pulas pl':\<::I~ li"I'1I 'LItIIL~ 1>al'l\ li reserva. <h'poi ... de
IIIlI anuo do
.erv iço, que t.-nluun sutisfeito
ao exigido lIO
r"g'III:UIl
into de 11; de nntubro
dn H-i,'IH, '1111' olJt(,III1:t1l1
iltllalllH'ltto
a npprovnçã»
JlO X:UIIO citnrlo ; pnlos ('id.
dttfJ>\ Jl0l'tl\gl\l·ZI.'~ (PI
forl11l1 ollit'i:H'H dI' nm c.·pl'I'ito ('~.
trangl'il'o,
ou quI' p(l~~ll:lltl mI ll:lhilit:lÇ''ír-s cxig-i,ln. ]1:11';1
is,,), ({IIIlUaO tI'lIl1:tl1l III 'Ilf" dI' quarellta
(' ,'ill('O al1no~ lh'
it1a({p e ~e ohrigll '11\ no ,pr\'i<;o lIil )'t'sen'll dl1l'nllt(~ i\l'i
UllOil: ]lI'loH iudividllo~
<Ia tln. ~l' ..il'il, ('OItlIll('1I0S ,I" 'lua"
r ntn (' ('iIlCO 1I11110~ d(' id:ltlt, (' ~e ohl'igl1<'1I1 a .. ~1'1'\'it;O dI!
l'e~f'rvn dl1l'1ll1tO ~I'i~ 11111108,'lll(~ 1('1I1IalO ))('I't!'Il('i,lo :til 1'\1'1"
,·it .. nas .. ln SI'H.iIi dCRigll:1,I;IR dI' lllull1ll0R lIlilit:ll'I'!I dn
(1S 'ola
do I'X(\I'l·ito,
do l'olll'g-io IlIilittll .. d,' )l1'ill]('il'''
~nl"
"'cnto, dn I'I':'CI'I II, e ti" oJlit'i:l('~ illti'l'itll'I',
('0111 () ('III' ti
l"illlpll'to
(las '~eolas I'l'gitIlClIttlt'8,
c 1)('I..s '!lu'. <Ia 111\'. IlIn
l'la ~(', i,l,ule c ohriga(;II" d., ,l'n il;n, tl'1I111\111 OH ('111' (I." j,í
illt\i(·Il.lo. dos ].\C('II.,
.' ('ola~, IIr:ld"1I1ia
"II
iII lilllto
, "
oh!t'nI1l\1II II lI)1pl'''\'Ilt,::tO !ln ,'.-I1U1!' tll ..ol'i.· .. )ll'atk" j:l J'\'
f"l'i.lo.
O. ,,1li..iIlP!I til' 1'.' 1'1'\ li dI' "11;;1'11111 ri:1 ,11'\'('111 t!'l' o
CIII'SO lh' ('III;"lIhl'il'II eh iI 1111 til' IlIil111~.
• \·nlllllll
otlil'inI (II' I'(""I'\'II ptHl"r:í tl'l' po to lI]lI'riol':to d,'
l·nl'itilll.-.\l'ligoK tllI.' I' 'I." dn ,1, CI't'tO d,':ll til' .1(';("111"
hro (I, lH\ll, (mI 'm 11." :! .. , .. " .. ,
!iII,
1'OS

<"!nndro

))l11."U

u

r):!

nHa.:uo de truhnlho",-

Para II IIIt ti'I'lIlill;iio 8:1
.. :I~ prn\ a dada
1'1')118 llltlllJlIIIS
'rllpo : li!;;;1' e 1'1'1'I'Ii"1)1'8 lia
cat!l'il'as
t! ('III'StlR anxili:lrt,s
i "11 illll I'ralil'": (_ a;IH?1I 11:1.
('n.ll'irn~;
"xI'I','ieil'l'I
militares,
hyg-it'lIl' I' hil'poltll-{ill. ()
gl'lIpOil (1"(' ('lItl'Hrt'lIl
('III ('Iulu quadro
11\'111 11111(·'H'tlil·i'·lIt,·
1'f'lativtI, IIUI' S"l'lí IlIar('adn
1,,·1.. COll 1']11" de ill~trll(',:.l'"
\rtign 1." da~ iustrll(",'i!l'H r"glllauH'utlll'l'
)ll'h\ i tlria , 01'·
<1"11111.·:11 •••••••..•.•
, •••.•.••••••••••••••••••••••
10:11
(!IUU"t
.°11'1 IIl{O",t l'tO", - C) otli"ill(,
d'(' t t· tilld:t
(']11 .' II 11111o nrti ,,," do IIlIilot'lIH'
jlf'd'I'it:ttll"llt
.. i"ullt·
nos dos oHi(';IIt's
.' II pinlllh'
d l Idtnilli tr.tf;ll" IlIilit:I '.
111'('1'1'10,1,
III ,I, 8l'tPIIIJ.1'0, onl"11I 11.• 2~,.........
..... li!I;'

,li\ it!it!:l~ llOS spglli!lt,·~
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ReCOU1I>ensa nu <,iOllUl- Vidl' J~I'/II:,Je8.
Recru:toulen1 0- Yi<1(> Pl'liçl'cs lla/'fl dÜl'Cllba de
crutasnento=: RI'Cl'lIlaH Sl/pplr'"le8
,....
'utetitetoe.

1'1'-

São isentos do recrutam nto os iudlviduo- que por ruais d(~
dois all110S tenham prestado no mal' SO<'COlTOi'iu nnufrngos
como tripulnntes de barcos salva-vidas. - Artizro 5." da
carta de lei de 21 de ubril, ordem 11." 16 , ..... , , .. , .. '. 3.-.7
)Iodo por qnc deve divldir-se o contillgentr do 11:(;24 recrutas para o servir-o militar terrestre
c naval, c para MI
guardas mnnit'ipal'!>'e fiscal, pertenc
!IteM a este !lIIJlO, pelos
dlstrlctos aOlllillii'itrath OR do continente c ilhas ndjaccntes,
bem como dos G:OOOrecrutas para a II glludn reserva.• J )cc1'eto <Ie 2U de setembro, ordem
2!J .... , ... , . . • . .. !ll:l
E substituido o modelo !l." :l da eireulur de W de junho de
188!!,relativo ao 1I11111CI'0 de mancebos lnspcceionudoa no~
corpos, de que truta o regulamento dOH serviços <lo rocrutamento de 2\J de outubro de 18!11. As notas orgunisadus
conforme OR modelos 11,''' 1 c 2 (ht mesma «ircular contiuuam II. ser envindus meusalmente no miuí: tr-rio da gIH'I'I':I
sómeute
durante OA pcriodos marcados 1)(1 artigo ·l:!." c
~ l.n (lo artigo 15.° do dito l'egnlamcllto.-J
)ispo i 'ilo l:! .•
(Ia ol'(lcm II." :;;;, .. " .. ,. .. ,
, .. ,
"
, .. J:1J!1
Contingente do 1892 E fixado 11\ 1~:6:!11'('(·l'utllJ-;. ])'<, te
nUU1('ro slio destinados 12:000 pnrn. () seI'\' iço (10 x('l'cito,
1 :2U pn1'l1. a a I'IlIHda, 550 pam na gual'dll~ lllllJlÍ 'iPH
c
HOO ra.ra a g'lInrtlll fi~clll. () cOllting('nt
pal':I III! O'ullJ'(lnR
IIJllni('ipacs Il 1i~(·I1.1. (, }lI'C\ÍlIllIcllle 1'1)('OI'I)(ll'a<1o 110 c_ ('I'_
cito, tl'llTlsfcl'illdo-se
pU1'1lIIS IIIC~llI(l~, aU' ao nU1I1 1'0 11 _
cl'~~al'io pllra lJl'c{'II('her o rcferido contingeut
,:1 JlI'a~a8
IlIlS con<liçõ s c~igidlls pam 1I(lllf"lIc 8cl'vi~'II. pn,r rilldo.,,'
ns quI' YOlnntlll'ialllcllte
~e otl'('l'('(·('I'('IlI.-Al'tigo
l." I' :!."
dll cartll <1(~ Ici dI' 12 (Ie lIhl'il, ol'delJl li." J:! .'..........
:!:Hi
]1"'(01'utn . ~llJt))lcn1c~-III !t'IH'Ço',1' li, :llId" " !IIOdo )lor <!ue as COlllllli8 Õ('$ (lo I'<'CI'IIII1I1I1'lIlo
,. (JS :t<lrllilli _
tl':l<lol'l'lI (lo ('0111'1'1"0 (I("'(!JII ('''11111111'!to >Cl'\ iI'o IIlililal' OH
manccbo"
sorteados «(1)(' dev('1II ~1IJ1J1l'il' a V1WIlIIIl'IlS nCI'lIrrillll8 no IIIlJIICI'O (1<, r('('rula
I'l'(w!ullludo
al(): II ~()l't('i()
do ('onting 'lItc illllllmlialo,
h('lll COlllom! h:lix01RCOllf( I'i<l:
:tos .iA alistados, 110CIIRO pl'~\'i lo !lO 2." tio Ilrtigo i i.•
<lo 1'0gll)::11I1CnlO <101' H'l'\ri~os <lo )'t'('I'utallwlllo
di' ~!I d '
0llt1l1l1'0 (lo lHHl. -I'ol'tlll'ill.
<le
110 :1.ln·il, Onkl11
11." I J.
~:lG
1I.c'(0'ifi(onç«o d 'H"'~(~lltn1l1C'lltoloi-\'i!II
.•I/I!I_
(ijic"~"'r/f.
II. ("U' () do
lI))r~nl()
11"I1>unn 1 .. duliui
_
1 J'fI' iyo ,"id(' ('ulIMrlltt do XllpI'CIIIO Il'il"'/llIll/IllIlilll'II'

II.·

ln

11'I11il'lI.

R,·t·o.·.nn

dOl"l ,..(.)., lc.,°ojoõl
])uhll('()"'-

\1." :11
Illlctori adll 1\ (1('('J'dnl- Il 1'1'1'01'mil 110 P( oal (' 110 IIl11t!'rÍal <1011 (l'\'iço
pllhlico
tl 11(1
(l~H. ('I)I')lOI'II~'-'I'H (' ndlllilli Inll;'c;(. 10<:111\ 1'''1' f,',rum Il illltil' <1<':':1'111111'0i,

plthCIlI'

08

o

"O\'Cl'lIfl

11)('.1110,

('I'viços

(' 1'1' 11t'<"IÍ\o

(JlU d)'f)~,

(Ir,.

<"tlllllltfo II. 1'('<111('(;')('8ti di' J!!'ZII ('0111)1 li, I·i ('11111f 1111
l"IL(JI'~1I111 n~llo, ('Jl(I" ('XIII'I' f1l1H'I!lI'!II'l)llÍhitloollllglJl
11!iu' a <legpCZII :t<'l1l1\1 110 )ln ('III!' ( 110 1'111111'11, cllntrat
I'
"OVOS I'IIIPI'('l1ll(los pllra ~l'nil'o
oldillll'i(J1! 011 I xll'u,,,'di1I11.1'i(J III I
Y
I
1(' nl'l~l\l' IlpO~I'IIIII(;Õ(' I'JII C II"li~'II(' di, I'}'
, (I

1.

)))('1-:

l:!L

12:l
""·/lc~·íj('.~ prtra (, ('8cripllll'<tl;tí(/ das dU/e,.rlllfl; l'I'I'Úa8 de 1"'gi/l/O.
Quando as praçn» pnssam ,I segundu 1'l'8 rva, devem nv 1'bar-se-lhes
110 l'cg'i~to di-eipliuur
cndcruerus toda~ II~
autuuções
qu por tl':l1\sgrcs~ito
(lns di,posiçt.<,s do r "g-nlumeuto da reserva de :JI 110 dezumhro 110 1 !)[ foram
remcttidas para juizo, eruhorn as uuctoritlndes militare:
uâo tenham ao temp« eunhocim iuto d:t penalidade im
posta. - ])iHposil;í!o H.a !ln 01'(1\'11111.· ~w' . . . . . . . . . . . . . ..
l~~gist()
<los rel-!Crvj~tn~08\]os<lolllil·ili:l(IO~
dentro do concelho ou bairro I' feito lias r ~pl'etha~ ndministraçõe»,
hn,YCDllo 11111pnrn o, domieiiind s no ('01\('01110
o outro para 0811110 II'"II c residirr-ui tPlIlplll':ll'il\lll
IIt ,,Al'tig-o 5\1.· do decreto dI' ;:1 di' dl'%I'IlI!t\'O di' tsui, ordem
n.v ~ .......................•.
]l(,~g111nnl('nt Ol-!:
o.

De segurança
\'illp

•••••••••••••••••••
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do. fabrica d polvora em Barcarenada J,fil'·(/I'a.

F"/Ij'iClI

Definindo a aítuaçüo dos empregados das companhias
do Moçambique, Inhambane e Ibo - \'id" ('II//I}wl/hiall
d« .\{Ot;tI III !,i'1 III', lnluunlxru» e IÚII-'1'I'II'J'1I ri" licr";ço1'ralllljlfl'·/,fS.

Do tiro - E mnududo vigorar purn todo os frcito~, I tt'·
ulterior
re-oluçâo, O regulamento do tiro parlL os imlivitlull!i dn elussc civil, liPlllHlo d'r~tc modo :lIl1pli;II]O o pr.1 o
illlli"lu!n

5." d,

110 IIl1'SllIO I't'glllnllH'lItO.
_ Di~Jl0l'içi'(o
n." J • • • • • . • • • • • • • • • . • • •• • • • • • . • • • • • • • • •

110 II.· ::0

01',1('111

lli

Dos concurso R paro. o magisterio da escola do o ·er.
cito-.\ppl'II\ado
por portaria
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]~J)H'E

harmonia COIIl a~ ordens -uperior S ou plano de mobilis.t(::10, os corpos a que d('I'CIlI reunir os 1'CSI'I'YJHtas <1<, urtilhl'1'in e cavalluriu,
quando It re~I'l'Ya for cluun.uln, ou rlc
qnalqncr elu-se ; (' o nUIIH'I'O de praças de infnnterin
({lH',
110 caso de lIIohili;;nção,
devem SCl' eneorporadus CIIl J'q:.~imonto llill'('l'cntc (lo eorrcspourleuto di~tl'ido
('III qll<' ('!.tilO
domlcllindas ; quando n:1o hllja determinação superior 1'111
contrario, todos OH resorvixtn» <la mcsmn firma o e~pec'i:tlidade (loll1i('iliuIlOH CIII ('[1.(111COIII·('lho, quando cluuuad.»
no ~('n iço, dC\,(,1lI R('I' I'IlC01'p01', do~ 11;1 JI1(,~lIIa uuidnde.
1)('\'('111 tr-r CII1 rlin e revistos todos OH 8(·IIICstl'(,~.]101' :11'mas. corpos CIII!JlI' t{'(,1II nlu-rtn n mntrh-ulu. postos, ('];I~,<;c~ C distl'ictos, O.' IlIappns dc todOH Oi<roscrvi-t.is IIOlllki·
lindos na nrea dn t1il i~fio; tI'I'l'('lnç,icH uumerk-us, t.unhern
]101' disrrieto», das jll·!l.I;aS qu« no Cll80 Ih' lIli11liliHI<;110 dI'·
I'l'l'ito HCI' 1'1I00I'pOI'II.<1:IH nOH llift'CI'(,IIt1·~ corpos;
tur l!l'om
pta a compoHi(;~o numerk-n
dll" qundros 110 cxerr-ito ur-tivo
qlH' (]('\'('I'UO ir buscar us I'I'H('I'\'i,,'as
r- fixnr ()~ p011toS 011(1"
se hHo III' dirigir;
fixar OHiriu I'a)'i()~ <]11<'Oi" 1Il\'''1110~ d,·.
Icm 8('gnir dc~;dc o pOli to dI' l\Jll'c~cllt:\~'i,[o nU' ao (~0l'J1C):l
1(!lO de\'('lll
1'cllllil'.
J\ 11'111 11'('~tIlK
atI riblli\'li('H
(' Rl'l'\i~'o~, dl~1 1'111 IIS l"'p:nti'i,',('H
c O~ COllllllnllClante"
Illilita1'PH ,las illla" r(,lllett!'!' S('IIII'~tl';tI·
ml'llte no 1'0111111:111110 110 ('Ol'pO do cstnllo IIlniol', :lt(, l[) d.·
ago~to c J:í (Ir' 1'1'1cI'lil'o de ('ada anllO, II copia dos 1I11l}l
)la8, l'l·f(,l'idl1" !lO" lIltilllllH !lial' Ilos IIII'/.(,~ :lllt!'l'iol'('R, dI'
todoH O~ I'csl'l'\'i8tn"
dOlllicililUloH
1Hl ;tn'll da dil'i ao, por
:l1'l1HIH,
COl'pOl', posto", 1'i:IS'(\H I' diHtl'il·lo,..; I' 1I11'1I'lIlilll'lltl',
:IOS ('Olill11:l11dnut<·
elos <li~tl'ict<l",
li" l'CI:I\,II"~
das :lltcl':l.
I:,jl't! 111' 10<10" 0" oflici:ll'"
do (','(,l'l'ito IlI'!ÍlII l'lll dispoJli.
hilidadc, illal'ti\ idlldl' 011 rll' 1'I'HI'l'nl I'I'~id('llll's 110 IlIl 1'1110
,jj"tl'ido,
C IIOH e01lllllllUdoH I' ill~JlI'l'\'''I'~
(I:I~ 111'11111 , IIInp
pn , (l01' di trido.
d,' 1'('l'l'Iltnllll'lIto
I' 1'" CI'\ li, do n'~ 'I'·
\'iHttlB IlIl l'cRJll'l'tiln linHa <lolllil'ililulM IIl1 dil i ;lo 011 di,
h'ido illHllllIl'.
.\l'tígoH 8.", t' 21." fl :.!ii," do rll I'I'I'!O dr'
:31 <11' Ill'Zl'llIhl'O II<' 11'~11, 01'l1\o11l1l.":!."
.••• ', , :!·I. :.!!I.
:111
J:I,.-))1" ')H'n:-;;,o - "illl' .flill/OI'S/III'''''.
to: l'I'pl'l'ltrlHli<lo II ('01'011('1 <1u l'(\giIIH'lIto d!' 1':1,111101'('
11," I.
,JO:lO .TII~,illo 'l'I'ixt'ira,
}lI'l:l8 IlIlIilll~ il'l'l'glllnl'id
1111'S 1'11.
I'olltl'nclll~ 1I0l! (lifr\'I·('l1t(·~ 1':1111011 <lo ~t'i'\ i"o, \' 1""'illlllll'lItl'
110 que l'cRp(·ifll ii <1iscipJill:l, (' IlIodo Ill'!lill'lIrio I' ill.ilh!"
por 1]111' fOl':llll )lllllidn" IIS fnllllS <IiMeiplil1:1I'1" ('Olllllll'!tid;,
pl'[,I~ praças do rl'g-illlclIto (lo M('U 1'''11111111111111.-1
lisJlo i.
ÇllO f>." da ()1'I!t'1lI 11." 7 , .....
, •. , . " ., .", .. ,.,.'...
11;1;
J~.·q1u·1·hn
111 (), -(II! <1I1H ]11':11:" dn ~('glllld:1 1'I'S"I'\:I
fJlll' l"'ctPIHllllll Hl1b~fitllil'·!I(· 1111~1'I'\'i\,o, dl'I ('III ,,!til' li"
lIli"istl'l'io tln g'llt'l'l'll, dl'\idaIIlCIII('
dO('lIll1cntndll
, 1'01' iII
II'l'lIll'dio <Ius li II1'1III'idlH!t' IlIilil:ll'('lI
('llIII[H "'1111' , II! o d,'
\ 1'111111,
pnrtllllto,
II 1II11'Iol'idndl' ndJllill i t
i I li 111'111 I
"Olllllli~ õ"
111' l'I'I'l'ul:lII"'1I10 10111111'd',,1I1' l'IllIhl'('illll
II
to,-('íl'l'1I1:1I' <lo 21 !lI' ~I'!I'llIhl'''l O!'tII'11I II," .!Ii , .••.• ' !III
II( (lu1 ic,·.)(' -Toda
II di}lo i ""'I(' 1'I,I.IIilll
I. 1'I'1l1i
~h:ol'
dI' pl'd. filrdaIlH'nt".
1'lIlt'ho, puo, li 11'1'11
I t.', ,
todnil 11 1]111' uno I' luo ('(lIl1pn IWlldid:1 II" IIlt~I'(l,
I
ill'
l'I'gl1l:III"'III"
d,' IIi d,' "''''lIltrll
di' I li I .. dI' .! 1 di' II"·
\ 1'lIlhl'" ti .. IHG,;. ('0111"1111"111"111 "i""I',
h III I" II O 10<11 o

~n'

1.;""

L'J)JCE

l~G

o offi,'ial

I'IH'lll'l'l'g'ndo tia revista 1I,'y(' proceder lí eltall1:lI]:I,
",'rifil':l!H]O u p1'e81'11<;:I dos reservi-tns
c certificar-se
da
I'IUl j(loutilln<l(', 8C truzr-ru a endernetu d!'\'idnllll'lIt"
cscri}ltUl'lItla o lunçnr-lhr- a nota de :lJ 11"'81'11tI1l;:\0 i tOWl\1' unta
dus ultora<;ües
do estudo civil (' (jlHICJ;ljlH'l' outras 'luC d,',:1111 ser registadas,
c dur euullc,'inwuto:l,
pra<;:lH ,II' alg'llllllt Ui8pO~i<;ito quo lhes po~~a iuteressnr ; 1"I'C('))('1'as 1'0dnlll11<;,ues '1"0 ns 111 '-lllllS tenluun a fazer, r indirur ús
'ln!' n'esse anuo JllUdm'('11I 110 situa ...:JQ n (lat:1 ('III f]lll' iH"1
de\'a ter lOg-lll' i e \t'rijil'lll' o (,,,tadO) ,h' couservaçu«
doi'\
Hrtigo~ do uniforme ,I:I~11r:l<;u" Iln prillll'iw
1'1' I'l'I':I,
As revista» uão d('\ l'rão ('Olll(,~tll' nntc d/ls cincn hor.rs d:1
1ll:\llhit 110 \cru!) o ilHA oito 110 inverno, " l'I'ltli :11' C hâo
Il0B qnurtr-i " 1:;('I1IJ1I'"que os hujn , i', lIào ns 11:1\I'lIdo, nus
]1:.<,'08 do ('olH'dho
ou huirro, nu CIlI elJilici .. '1"1' a 1':!llllU'a
destine p:ll'!l. ('Bse filll, 11('\'('11110
u otli"ial('oll
,'nal","
lia
~étle do ('oncl'lh') nt" :'1 oito homo da tUI'(lc 110 ill\'(,I'II11 ('
Ü~ no,('
110 \' ·rilo, p:ll':t n' 'clll'l', tlllnlJltl' CS (' t '1Iqlo, I\K
aprl' ('lItat;ií,·~ dos (PII' lião ('(l)llpal'CC'l~I';I\l1 1\:1 I)("'n~ião dlL
dW1ll1Hlil. COIII o filll UI' ("))'I'i,
iJ' C[1!lt(''''1t1''1' ('1'1'0 Oll ollli "Ü('S, ,1.'\'('111 os COllllIlllll(lallt(·S do- di<.t)'idoF, llil 0('(':1 iilo
(I 8 I'eristas, I'onfl'outur as rela!,'i'" d .. J'I' "I'\i (as .JOIllil'jlilld",
!lO ('0111·,,1110, 011 alii j'('si(l(,lItl' tClIlpol'ariaulIlltl'
(' .. 111 0:1 cOllljll'telltl's
1'I''''i, tll~ d:t III ',.111:1IHllllilliMtl':II;:"Il;
HlIll
ta, Ilarilo para o 'lual't"1 g('lIl'l'alll1ll:t 11"1:1 llu llU1011'1'<1do~ que ""Iupllr ,"'l':1111 I' d,,~ '1uo f<llt 11'1l1l1.
()~ ulUcill"
C'lIllh:ttl'lltl
B (J 1Ii10 clJlIllmkntl'
IIrro ~ilO ohrigo:1
dos a CO~l1pal'l'('ora (' ta, 1'I'\i ta ,-.\rtigo
2il.",UI.", ;,(1.",
!\:1." " !J.I." do dcncto
,1,· :l J de d.'z 111],1'1)l!to lii!l!. Ordl'lIl
11." :! •.. ,
, .. _, . , .. , , . _o o •• , •• o •••
,.
2!l. J2, II,
I c -olv(·r...
Vi(l J)'~jiti 'h" li('/'I ,I.- rlin;'o/l.
Em j1<,qll('1l1l lIUit'OJ'llH' I' ('111 111111''h,I,,, otli"ill'
I~ IlHI' r( ut .. ,
:1.iIll1uutl' 11 ltl1\ o !'t' ol\'l'J'
• 11 liII I C toirl ,I" Colll'O prd"
1'11\I I'lIi7.II,lo, ""Il"'·lul .. II" ('illtlllll"
110 tlllilll III I' Jl dll "
do 1 tio "in'ilo
)lo I II I Iilil 1'01' I·'lIla ,1., .Johll III 011 do
Co.)lol,'.- .\l'tigo r,:l," u" ti, ('I'do d" III el,
1'Il'IIllJrll
01'11,>111 II,"

2:i.

o ••••••
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_ ' o ••
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lo , .,

;) 1

"

J.1

1.')1(.'1:

tHt7

Ij !I

L J)J('E

l:!i"i

hui" mn iur IIH~ llnllU~ :1 qUI' jH·l'h·IIt·1'1I1.
di' d"lIlhr",
"l'dl'lIl n." 2.").....
........•..............
Sc~:;uJldn,rC!!!I'rvn
Yidl' '//11'111111'11111

Sl,

SIIJlI,!r·/1ft'8.
{I (·hf_l1lultltI ,'III t'a~o

J)1'ITt'tO

dI'

lO
G!l1-í

-

!t1'He/TII

..

(1(\

g'UP1Tll ('DUl POhillPl;'

p~tnlng'PII':l

;

I'., pod'lI!. obl'igndll
:1 l'OIIlIl:lI't'I'I'r
:I~ l'I'I'i~I:1i! dI' ill~pl'l'~'iill,
I' pi.dl' 1:11111)('111~I'l' I·h:llllada
p:lr:l n'I'1'11I'1' a IH'I'I'~'''"'ill
ill~(nl4'l;;J"
IlIilil:ll'.-.\rligo
iii." d" tll'l'l'do
di' :n dI' di"
zl'llIlm.
01,· 1i"i\)1, IlJ'dl'lIl II." ~. "
,
, .• ' ,
,.,,
40
Sc~:;nHd()!oô SIU'A'('Jlt os "idl' U./lil·iwI< 1'''.1('1';11/'1'8Pl'fJllIO('iill 1(0,' })II.,III/i i/(/i'l'illl'('8
rio I·J'I'I·I'illl.
:-;.'110
\'idl' 111I}JlIo~I(/ rio .,{-flfI,
:...icr'\ j {'O de rC~('l','n!oô
C"llIpdl'
li. 1." ~1'I'(,'ii() d"
('011111;'"111" do ('Ol'pO dll I',.tlldll mu ior I'PIIII"di
:II' 1001" ,.~",
,;(,1'1 i('",
illl'llIlIltilld"
1111' 1'1'''1'"1', plll' iu it-in t ivn pl'lIl'ri:l.
I'
illt""'I;lllr ns 1'1'''p,,~t:I" ('''"11'1'"1I1'illl :llIlI"liJjl'n\,ôl'''
I' 1111'111,,·
I'HIIII'IIt'"
:I illll'lldlll.ir
11:1" l·il'l'lIlil'I'I·ip\"I'~
d"" di h'ido",
"r"lIl1iH:H·n"
I' ~1·1·I·i..." dll" ri', 1'1'1',1. ; ,"1,1111'111'1' :'1 dl'lihl"
r:1~il" d,,'lIIilli
11'11 01:1 glll'I'I'1I Ih; ti III idH~ 'lJlI"'~I'IIIHdH~
1111
fi ;'1'11~';'if)
rpp:IIIaIIH'I!tot-'.
P )'(';",01\"t'I' :-001."" () qnt' oito
'I'jll da 1"illIl'dl'llI'i:1
d,' ,,"Ir:I~ '"l1'loridadl'.
; fi x :II· II tli"·
tl'ihllit,fjo
do .• I"'~I'I'\ i t:l" 1",111" di\'l'r~:I"
1l1'1I1:1HI' "III'JlII',
1'111';11:11'11101'('X""ll1;iIo d'I'~I,' si-rviç». o III i lIi,h'l'ill d:1 ;,i'II('lTiI
l'IIVial'l'l ,í(Jlll'lIl' l'Ollllll:l1Id"
('opia d,' I"dll~ :I" dispo~i,"I'~
qUi' 1011"11' 1'111 1'I'I:I~:lo :ís 1'1'-<"1'\ II~. (' ",tp, :'1 :!." 1"'P:ll'li,ã ..
do 1111' I"" l"illi:;h·l'io.
:II,'· :11 dI' :lg'0:<11I I·:!H dI' 1\.\ prein.
dI' ":11111:11111". :I di~ll'ihlli,:ii"
do 1""I'I'\'i~I:lH
II '1"1' 1)1'0"1'
dl'll. di II'ihui,::111 qUI' ."dl
l'OIIII,idl'r:ldn
1'01110 nppl'lI\'ndil
" 11':111 lI,illidll,
1':11"1 ,I'I' "\"1'111:111:1, lí" di\'isll('~
IlIiJiI:iI'l' ,
('0111111:111110,1i"'I':lI'~ I' ndlllilli-ll'IlI;iio
l!lilil:II',
,1' III'" 1;1 dI'
sl'!l'l;lhm
I' If) di' IIIHt'I:o, tlllllh"11I di' 1'llIln :111111',o lIiÍlli 11"
rio lUlo 11;1.1'1' ~lh~l'l" :l~'afl nlgtltlll.
...\,·jigo 2 '." t' :!~J.u ,lo
dl'('I'I'I"
d,' :lI III' dl~zl'llIh .... di' IK'Il, IIrd"lIl II." 2, .. ,. HO.
:11
Se' .. , 1(.'0 .tu (o .... pu (lu "'",cnelo uauiol"
::-;,',
1'001"111 "I' "lIlpl'I·g'.,d,,:<
II'" I" ~"I'\ iço o .11'11I:l1·~ ,'llI"lid:l
lo .1 I' tI' ('''1'1'0 I' o~ of1i(·i.II·~ hnhilitlld""
1'0111 0('111' () d,'
g'1I1'IT:I.\rtig'o
;,Ii," do (lt"'I"'lo
di' :10 d,· olllllbro
ordl'lll

"n~

II.H
:-;('1'

2D
'i<.;;;
'('I'(~;"- ';,'~i~i~:,~~~
;~~~.
',','~;"l(··i;;~:~··
'(.).~li7

di' I'H\lIll:1l'Í:I
dl'I"'1I
('0111'111'1'1'1'110 pl'I'inllo
11111111111
d .. ÍlI'
811'11"1;.111di' '1"1' 11·1It1l o IIrtig'o 1;,," do 1'I'g'IIII1I1II'llio doi " •
I'oln pl':ltil'lI
dI' ('11\ nlllll'ill
di' ::! di' 111"10 di' II'\)O (Ol'd"11I
J i, I' p.-.dl··lIl1'lI 1'1' appli"lIdo
o dispo lo 110 111'1i 1T0 2:1.
d" 1111',111111'I'g'1I11I1I1I'1I10; I' ,,~ di' illl'lIl1ll'l'i:1
i '111111111'1111',
11111'1!t'01:1 1111.11:1 111'11111
f' l'lll dllll,
t111'111118,1111pl'l'iod"
dI'.
sig'II.ldo
11111ll'Iig'o :lfl.· tio l'I'g'l1ll1l1l1'lIl" d" !! I ti,· :I I,ri 1 d ..
",,' 111111111110(Ol'dl'l1I II." 11;) P:11'lI 1'1'('1'1)1'1'1'111.dll'l'n:IIlIi·lltp
H iII tnlt":HiJ
dt, '1111' 11':,1;1111 h HrflJ!fI" ~'-).01 aO.1I " :1~'.lJ du
dil" l·'·;..(ltllllllt'lIto,
1)1'l'ui
di' 1'1·(·,,111"1'1'1111111 I'I'"I"'I'IÍI"
I'''ll'''~
II" pl'illlt'iroS
Irt' 1I1"~I' d,' ,'1'\ iço (" .. llIilld" "
dill
di' lit"'III;lI di' '1ttll1qlll'I'
I' 1" ('it') l'Olltljll\ 11111" pri.
II~' ir".
<l1';..("lIto 11111'8I'I'il'll1l'1l1;1I0 ('Plltllhilldlld,'
I' IlIhlli.
III Inu; .. d:1 ('Ulllpllllhitl
I' 1'111 I "l1i,l,
1'1' 1"11"1"1'.10 dll'
1'11111,·i"11Il111f'I'ioll"
111'111881111 coltq,~ltltin
.1'111 Hill, ti!"il;
I)
01" 1'1:llIlI'il'"
8nrg-"III"1I '1'''' podelll
pr itlll't'llitl"
1111 1'.
,'n·tlnl,
"II ""11'11 11'\ i<;1l 1'1' 'illlt'lI1 11' 'III tIId" pl'~'III]1t"
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para serviço nos COl')lOS, agrupam
com os primeiros
sarg'1'utos para. todo o detalhe do serviço, que 11· o t'jl~ o d('
dit'ccção do rnnchu, I' farão \1111U(' tucnmento ou diligt'lIeia, havendo-os, soh ennunundo dI' ('Ilpitilo, sendo enr-arreg'lldo~ da I'lj('ripturação I' eontnbilidud«
Concluid» o tiroeinio nas eseolu , o dos tre IIl1'zes nu ('oadju\'açuo (108
prinu-iros
nrgl'ntos I' () dI' j"('sp{)ntl('l'l'1ll JlI') 18 suas ('UIIIpauhius, serão PIII}ll't'g'lltloK III)S diver os st-rviço« n'"óm uÜU'K, lll', ferindo lIl! dI' in: tl'tll,t;ã{), ('11111iuunmln
110 8"\'\ içll
de «scala (loS primclros l'argl'lIto
o
,{(U' 11110podúreru
ser mpregudos n'lllj\ll'lJrs
~(!r\'i",08,
de 1'11I}llllhl\lll}U !loS
ex ercicios ou outra qunlqru-r formaturn
:IS fnnl'çõt'
ti
portu-estundnrtes
ou port n-bnndviras .' a ,1.' prim ir
S:lrgl'utll
, sub. tituindo lI8 (,m,l'tivo
I}:L SUIl f,dta 011 11('('11pnndu () lo"al'l's qtu estes ot-eupannm SI' to eni upruuumernriu ,
A. prl·,'pdrm'ilL entre os li JI!rallll' 1\ oíliciae
l!r~hililaclIl8 ('UIII
() curso da 811118 urina
(', para todos 08 1'I11'Ito
)'t'gullld'
JlI'IIL uu itua\,'ito nu l' cuh :to 1'" to dI' 1111,·1'1'
, • '11<10
COII itll'l' (lo dn ('aI.' 'oria
U]I('l'ior 1\ lodo
118 d. 1111\1 ISpinlllt.·
" (1'1'U' reglllur o l'lItr('
i. }lrt'cl'tll'lIl'i
(I.
g'un.tll ';8 )10 to ( Ill1li~llitlatll'.
(lllltllclll
IIl1' l' 101" til'
}II'ollloção no pUblo dI' nlf. r(' , 8(,1-0 hiio II l'ontol'lllitl
I,·
do dl'('l'dtl dI' • O ti., olltuhl'o .11' 1 4, (III' 1'1111'1'qll' (',ia.
O tirot'illio ( 111'III" I' lI'h, III. Artigo 1.. l\ 7,· J 0.° I' 12.0
tio d('('rl'lo <1(' .l dó' l·t'·llIhrll, 1I1't1'·1Il11.· 21. ....
(iii til ,
1'~ I~'o
ill t ( ruo - Os ofii('ia 8 110 l'n iço illt '1110

dOI! (l'tlll'tI'i , (. fill'u. do 1'1'\ i\'u, II 111" pC'lIIl'JI(I uui.
fOI'IIH', 8uh tifllill(l{) o " ]ln de oll h I'ft tilllL Iwlo II rl'('t.·.
\rti 'o 'I .• do dI' 1'1 I.. ti" 10 d'
t num orrlf'1I1
11.·2;)
:

lil!)

lill

117
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As praças da seguJl(la reservu chamadas, COIno aupplentes,
no serviço activo do ()Xp!"cito ou da armada, de pois !l(' rvcebcrcm lt g'uia da r('sJ!petivlt auctoridudc, S<'gUI'1ll dirt-ctunu-nt» no seu desfino, indPjl('nd('nt('Ill('ntl'
dI' ordem
do COIlllllllIHlullt('
do districto
de ]'('S(']'\'U,
d("'(')1I1o os
qnurteis W'J)prHPR ou connnnndos mili íarcs enviur a or<JI'JIl <1P r('('('binH'nto aos cor]los a fJIH' são dp~tinnda8 ('
fazer as conv P)Ú(·llt!·S COllllllllnil'a~)u('s
1'18 n-spectivas
nuctoridat!I'H lIIi1itfU'PH quando sojam di~tl'ihui(htH a anuas
(lifr'I'I'Plltps
d'nquellas 011 a serviços uuxilinres, I' !lO mi
nisterio da guprra
quanrlo fOl't'1I1 pura u urmudn, nntificanelo IIS trunsferouelna aos cnunnnudnntes dos dlstrictos
(II' T(·S('l'va.

As trnusfcren

.ins conaidurum-sr- ronl isudus 1m data du g'lIia
pl'lo
ju-csirh-nto du ('Ollllllissu.o
di' rcerutruucntu,
e, para ('~Sl' fim, os cnuunuuduutvs das unidudex ()II(' 1'('cebem IIS 111'ul,'lt8 uuuuhuu scmannlnu-nt«
!lOS ),('8IH'divos
('OI1I1Il:ull!al1tl'~ dus 1Il1i<1l1dl'S de' rr-srrva
ItS g'uills I' ('It<lc-l'uetns, ~l'lldo nsrus rest ituldu
depois dI' SI' fll1.I'J'(·1I\ 08
averbumcntus
(II' trunsferr-ru-in ; as iJlfor11la~'õl's
\'l'fl'l'I'lItl'6
lÍK 1'l'll<;IlH ('0111 desriu« :í Ul'll1:td:l
são dadas p('lo IIIi1lÍ8tl'l'io
da g'UPl'l'a
1l0~ flu:tl'tl'is
g'('llI'l'IlI'R
P (,0I1l1l1rtlldos
lllilibtl'('H,
dl'\'I'llI!o
('st<'s solil'ital'
do 111('SIIIII l1lillisl<'l'io
a trnllslh'l'll('ollf('l'idn

l'Ía das ]lntl,'<U! qu(', ('st:ulIlo

RI'l'\'illdo

Jlas ul1idadt'

adivaM,

1'1'111)('1'1'1'1'111, JlII'R IH·\'tplll,'ll
81'l'\' i I', ('otllo ~lIJlpl('Ilt<'8,
1m H1'1 1I:td:t ; I' ('llVial':io
~1'1IIallaI1l1l'lltp
:w dito ministl'!'io
I'l'ln<;ul'8
1'111 dupliclldo
dOI! llllppll'lltl'8
ch:Ullllllo
!to 81'1',iço
activo,
I' 1'111 triplil'ado
dOR (IUI' o {(mil II )Iam
a arlllllda,
)Iam HI'I'I'III I'olllil'lllildos.
J>l'lo

(~lInlldo

:J!g'1I111 8111')111'111('
llIto ti\l'!'
sido
iIlHPl'('('iolllldo,
{,
tillado
:lrl ('01')"1 Illai~
)11'0. iJlIO da RI'dl' do )'('K]ll'('tivo
di .. tl'ieto
dI' 1'1'8('1'\'11 Oll da l<lIH rl'~idl'll('in,
'(I II
illl 1!1' ti'I l' e"lllllIlIlli"H,lo
no I(IlHl'tt'] g'l'1I1·nd, liclllld"
li'l' BI' ('1>1'1'0
'I' ICl1' jlllg'ad"
apto 1'111'11 I> 1'1'\ i(;o do 111('SIlI", do (,o1ltrari",
('g'lI(' 1'0111 iti1lI'I'ul'i"
110'" 111\ g'lIia ndlllil1istl'Htivll
)111m
I) corpo
111~ ('I'\'il,'ll
li qll(' o dl'stiIlIU'('III,
Ill'\'I'llllo
para iMO
Oi! qllll1'lI'18
g'('llI'I'IWS
I'lIh'IIIl<-I'-8('
COIIl 11 ('Olllllllllld
Ilh'
g(,1'1I1 dI' Ill'tilIll'l'ia I'«'('I'('I~ ,[os dl'ijtilladoJj :'111111'1111
111'111:1,Disposil,'llo
H.· da 01'tll'l1I 11 " 1:1. .....•......
, ... , _ . ,_

(k

:I~Z

11'ibllllnl
nchuini,.;irnti'vo-Vidl'
CUII~I/ltll do 81/jiremO tribullal (u!lIIiJliHlrlltil'().

u}>l'cnlO

T

Tabclln
:
Da distribuição
:lIIIlO

2H de'

da dospoz - A !flll' tll'\'l' vig-ol'llr
1'('OIlOlltÍ(·O d., J8!I~-1 H!I:1 {. 1l)1)1I'II' Ilda )lo)' dl'I'1'I'III
jlllI!tO,»1'1'I'l'!o
HIII')I'lt, Ol'd('1ll li." 17. __ .•• ,.,

Dos dins em qu so
anes-.·
dia IIltilllll

ffootu m oa pagamontos

110

til'

_",

m n-

(I
dr. ('II,h
1111':t otli"iall
1I1T1'gillll'll
Ind"
, )l1'~·tH " IlIlIiK d.. p':tll
do 1'01')111 d L" dh i nll III ii i
tll~';,lIl> 11m 1, ('('I'<'Inria
dll glll'lTlll'
ndlllil1i
tI' t;IOlllilitlll',
,.thelfll'l!
('III ('OlllllliMSliI'H, !;('III'1'1l0
,tli'di,
116 1'111111111111110
ti L
1,', tI,h illlLII ( ot1i(·iar.
1'1(1)11'1' ',lIIOi! III) (', II I 111"11 til 'tII'l'J'll

"~!ICIIlr.8

ILI'l'l'gi,l1Icutlldll

tuhUllll1

BUp 1'101'd

I, ('Mpll do l' t ldll Illllio}',
111 rlnha II ncra • l' orma..

; 1111dill

gn rra

:18~

1."DU'g

1~1
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DI J>J CE
Fóra das adOH tio twrviço, é prohibido :ís praçaH de pret da
reserva o nudarom furdndos ; o~ officiac«, porém, devem
nprcsentn r-sv IlJlifOl'lIliHadoK ('Ill todos UH actos do serviço
militar, fórn d'I'BSCS é-lhes prohibido o SI'U uso -m actos
«leitorues ou reuniões politicns, IJO cxcreiclo da sua protissão ou ('lllj)I'I'g'O I' no o straugr iro, SI'Jtl licença do ministcrio da g'U('I'1':I, salvo se forem ngl'lltes
consulare
I'
nu-mhros !lI' emhaixurlns
ou II'g'nçi"l'J!, quando compare
çum ('111 fc tojos publil'os
ou al'toK !!OI(,IIl11('~.-Artig08
67."
I' 9\1.0 <lo 11('(:1'('(0 dn
de dezembro de
urdem
]1.0 2
4H,
f)fl
OH músicos
de lntnnteriu l' ('Ilçallorpi'! usam correnme
de
ntnnado, (:1)]1l() l'ilt:1. dis]lot<to pnru todus as praças
de
prd. Exceptuam-se
d'l'Hta diiljlOHiC;ito OM lIll'strl's da 11111'
sicu, (IIH', scudo N)nipl1l'llIloB
nos ~I\I'gl'lltO" ujudantce,
usam cnrrumru: III' pulimcnto. - DiKPOHit;il.o !I.· dn nrdum
11."6 •...............................•.
··
lf)7
() dos ()f1iei:lI'~ I' praças <lo <I('po~ito de prat;ItH UO ultrnmar
,', ig-ual ao d('l'l'et:lllo
pal':t n infuntcriu
do ('XI'I'(:itO 110 rei110, subatituind» o IlUIlIl'rO )l('lll~ iuicines D U.-Artig-o
14.°
do <1('('1'('(0 dl' 8 dI' junho, ol'lI('lIl II." li>' . . . . . . . . . . . . . . .. :1\i7
() 110\'0 1,111110 de Ullifol'lIl('f! obrigll
á Aua Ob~('I'Vnl1l'ilt tOOI)!!
OH llIilitarl'H,
81'lll I'X('l'pçil.o dI' J)('tiSOllH ou g'rn<lIHt~'ol'H, lião
JItCl! sl'JI(lo P(,J'lIlittitlllK
(lifl'('l'rul,'as para lIIais ou pi ru 1lI1'.
Hill! lIllS tlillll'nsõps, IH'lll sllbstitttiC;ào dI' nlllt 'ria nos arl(··
flld,1>8 jll'('fH'I'iptos 110 llH'~1lI0 plllllO, o IIUnll'outém
IlH I'e~rl\s
<tlll' SI'I'VI'III d(' JlOl'lIut Ií. lI\:ulIlflll'ÍUI':t 11(' tOll08 os nrtlgos
til' flll'llnHlt'lIto
qllllutO :1. ('HIH'l'il', fJllnlidndt·, dillwlIsiH'
,
1·i)I'(~S, fl'itiot; I' UCI·I'S!lol'ioH. Illlp'JIId() :~ h,) (' 08 1'I'!{1l11l1l11'1l.
tOM Il todo n 1l1H'l'iol' l'ollHtitnido
('III ('OIlIlIlIlUdo H'lar lH'\n

;n

um

"IlIl'prÍtlll'lIto
11'I'~tllR di~pOHifiõ(,s, Otl ('01111111111<1111111'11
lia
tliviH~I'H llIilitltl'l'i:!
tl'l'I'itol'ia('M,
011 l'OIlIlJllllldllll!t
geml'8
c IH! inH1H,(·tOI'I·H
'('I'IlI'H (' dil'('dOrt'~
gl'1'1l1'8 t1I1H Ilim'n'u.

!t'H IlI'fIIIlII síio illl'Ulllbillo di' ('. i -ir ('8pl"'inlllH'lItc
r,··
1'''11 Ibilitladl' llos "Ollllllllllllalltl'S
do!! l'e~illll'lIto
I' lintaIhi'i,·s, l' Illlli ullid:\,IC'~ IpUllldo toll'l'f'lll '1UaIIJIII'I'llltt raçao
)ln nt o qne' II ilclllliuiHlmçãl) lnilitnr fOI'IIl·(·t'rli ao!! ('01181':
1110" 11Ibninistrati\os
dOi! ('OJ'PUf! ui! Illuilit'ioH, hl'ilH (' ti,rro n ('IIIJII'Pglll' !lU!! ulIifi'I'II1<'!l Il!t prnçns til prl't, I tlim},('1I1 011 dl'nolllillllllo!i ('lltl'cfiIlOfl ]lllrn O flll'lhlllll'llto tio
a pirllllt{'H :t oHi('iill'8,
(Io~ oflil'ilwt\ iufl'rion's,
l' <I'ltI[lWll('1I
<fUI' 1Ill":i Rão 1'1I1lipfll':\tI(lA. Pa!'1I OHonil'ial'!! d(' toduH II
1I'IIte8 (' ]ln m os 1'lIIprl'~llIlotl l'Íyis (Jnl' lhl·g II O,II illlil 11ldo~ pl'ln g'rlllllll1ção, ('OlllqUllutO 118 Ill'tig08 til' fllrdnllll'utu
tll'\ :tlll H('I', qlllllltO pn~!!iv(·I, iglllWR 11:\f(íl'lna (' lIil ('Iir('
!lO
da!! I'I'nçllH dI' })I'<'I, ~íl() cOllltll<lO tI(, qnlllidatl('fI
11111"rim'I' . -Adi
'OM 1." 1\ 3.· do I1N'r('(o (!t 10 tIl'
I'tl'milro,
ordl'lIl 11.· ~j •• , •.••..•..•
,., •...•••
, •.••• ,. 1i2!1, Ii:m,
ti:1l
A J,r L<;I tio "ol'Jlo UI' nhlllllllll!l UK!UII tI' 8 tllliforllll'
: II d,'
poli iDo, ItIlrIL 01'1 1'l'vil,'08 illt 'rllo I" <II' iII Inlt°"a ,,'ollfo!'IIII'
1;11' dI tl'rmiulld,.,;
PClJlIl'llll, plU' plL8 (lio I' 1111 forllllltll
'·II.S dl'utro
I' for
tlll t' I'ola, f'onfonJw
(111111)('111ror dl,tl'rItllllllllo; I' o gr IlIdl', pura lido
O!OIllIII' 011 qtllLllllu for
1I1"'riunnl'lIt,· ,!,·tl'!·lIIillat!n.
(. II " tio 111'111 IlIIl\lllo 8" Ih('1( {. I'l'rfllitti,lo qualldu
IIpt riur·
IIlI'III.'
IIH'
ror t1l'1"rltlilltul"
, 81'1'1'1 o tia ti 1'11111 1 IIU(' t·

1):\'

(I

I.·)J('E

."
>
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'lU e estlvereru em arrecadação ~I; scrâo diatribuidos
III' couvouieutcmonte
arraujudos.
Al'tig"fJ~ 72." r
7:1." do decreto d« 10 (II~ Hetpmbl'O, ordem n.s 25 .. ,,653,
O que os reservistas
devem apresentar-Xa
occusião
das revistus, (' ~PlIlpl'(' qUI' fOI'PlIl chumudos ao serviço,
ni'l qUI) pertencerem
IÍ prinicir»
I'('MPrV:L devem apl'f'Hl'ntUI'
o:; seguintes artigOH: as pmçn~ montadns, barrete, jaqueta,
ou dolman, c!llçilo dI' pnuno, botas P gravata; ali ap('adai'!,
barrete, juleeo n ('alças de brim, botina, gravata c capo te.
No acto da pllHHagl'1ll li rr-servu, ainda que H('jam devederas por artigo~
de fardamento, devem us moncionados
artigoH ser-lhes entr('glu'R, cumprindo IÍH auctoridud R ndmiuistrativns (' aos eommissarios 110 corpo de polil'in JiHcal
para OH reservistn« n'r-lle nllstndos), procurar )'I'('pl)('r, llH'
diante recibo, ILtotalidudc ou parte <l'PHHell duhitoa, recibo>!
que as praçali
dl'V('1I1 nprvsenrur
IlOH commundantes tlo~
districtos por occnsião daH r('ViHta:i de in~p(,(,,,ão, ou IUIH
H(,('rI'tMillH dOH III1'HIIII)H diatrietos, para Ih('R fllZCr('rn O~
respectivo» averbamentos
nus cudernetns (' folhn« (II' 1'('g-isto, (' rcrnl'ttpl-oH
(l!'poiR a()~ cOllllIUlndlUltCH da>! uni(la(h'~ Olldl' deixaram
OH debitoH,
pnrn,
dl'poiH d(' lallçadnH
!lI! devidas
verbuA, He)'pm lll'('!r ivados, -Artigo
·18,· do
(Ircroto d(' 31 de tll'z('rnhro 110 1891, ord('1Il n,O 2, , , , , , , ,
IIi'!

r]I'lwjH

Universidade

(;54.

41

de Coinlbru-Vi(!t'Licem;((l'(l1'(t

pstlldos.

v
Vn('u turo '"- Vi<l(, bJmprr,'lo8 jll/lJl ico,ç.
Veblculol'>l --Vidl' lJeHjll/dlO li,'l'c de dil'ritoll.
Veu ·bn(~ll-(Olua. hno'ellhulIl fUll('I'ioll:ll'io 1'0_
(ICrl\ l'crcobC'l', !Lt{~ IlO filll <lo allllo CI'OIlOllli(,o <le ISn2-1H!I:I,

clllollllllcntos
(t:\lItO ll<lulllH'il'llH l'O1ll0 i"'
floldos c qllll()~,pl('l' olltral! 1'1'11111111'1'11":)('
pagaI! pelo pstA.do, Ill'lI\ ]101' 1l"1'1II1111111<;ClC8,SIlIllIIIII ,'xc' ...
<I('ute II 2:0(J() 000 r{'ill 1lI1111111CI!1\1' I'Htivol' 0111 Hel'vi\,,,
activo, (' a 1:!)OO~OOOr('is tallllH'11I IlllllIUI II, SI' for I\pof\ellta(lo, jubilado
ou 1'0fOI'!11IttlO, limitetl Ololt!'1I quI' serlO
líquido8 tio todas l\R illljlol!içÕI'H lega('H. E. ('I'ptunlll'~1 , ]lUd'lIl, d'estlt dill)108i~llu () ('Ill'tlcnl pntrilll'chll,
OR 1I1't'l'his.
pos (' biH!,OS, os ]ll'l'fli(h'ntclI
<lo Bllpl'ClllO tl'ÍhulIlll d(' jUlIli\'!t
I' ti do tribulIal
lIupl')'iol' (te A'w'rm p IlIl1l'illhn, o III('mhl'ol! <lo corpo t!iplomatico
Il l'ollslIlnr, 011 ('lllpr"g'lldos
dali
Hgcnl'ÍllH fillancines
)lO!! }lIlizl'H pstrallg('irnH,
OH gC'IH'rll('H
de terra (' mlll' t'xC'l'ecn!lo fUlIrçõos dI' l'olllllllllltlO,
08 (lfIi.
(·iaeH da armllda ('III ('olllluiIlHilo de ('mhal'({tl(' lIlt ('oluuia
I' IIOS portos ('Htrang(·il'08,
I' til! gov('l'llluIOl'l'H dnH Jll'ovill<'ÍIIS 1lltl'flmnl'iutlA,
I{IW 1)(!)'('eb('l'llo
08 Y('III'itIlPllto8
'1111'
Ihl'l:! tim'lII tiXlldo~, I!lIjl'itOH II irllpOHtO ()I' r!'lldilllt'lIto,
f'
08 lIIiuietl'OH I' 1H'1'1't'tllriOH (I'cstn<lo dli'di\,oH,
'1111' Jll'rcll'
berão, Jiqllitlo8 tio illl]108toA, 2:!)lj() 000 ri'iIlIIIlIlIlI1C8. -Artigo 1..", ~§
o (i,·, I' ar! igu 11." tlll ('lIrta tllI Il'i dI' 2(; <lt'
Jlor or(!enlldos,

dieiIlCS),
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1110 :
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os corpos da sua arma, como prlmuiros sargeuto« cadctos,
com
vencimento unico <1(' 400 róis diarios, (' depols
tirocinio de um anuo na ('8c01a pratica da sua nrma ~ão
promovidos a aspirautes
a ofliclnos com fi VPIH'iIlH'lIto
unieo UI' 500 réis diarios ; os que' eoucluirt-m os cursos
dI' ('ngcnlH'ria ou dI' nrtilheri» Hão promovidos a uspirantes a offíciucs para os ('I)l'POS das rl'~l)('cti\'n8
anuas, ('Olll
o vencimento unieo (!t' HOO róis diarios ; os (jnc eonclui
rem o curso de ndmiuistrnção
militar vão tiror-iuar du
Tanto um anuo ('OIlIO ]Jl'inH'iI'OH snrgcntos clLt!rt(·s para OH
«orpos do exercito, ('0111 o vencinu-nto unico dI' 400 l't'is
diurios, o findo est« tempo silo distribuidos pelns rr-purfições ela admiuiatrucâo
militur, ou pelos ('OI'POR, ('0111 [jOO
réis diários, ati' tr-n-ru vacuturn dI' :tHpirllllt('H d:\ 1ll('"lIta
adminil:!trltção.-Artigos
47.", [)O.", [)l.0, 5:l.0 (0 f);)." tio ti,··
('r('to d(' 3ü dI' outubro, ordem H." 29
H71, 075, H7G, 977
Dos offtoiaes de reserva em servíço c-c'I'êem direito a
todos os v(OIl('iJlIC'lItoH (' vl\lIbtgl'ns
dOH oíliciaes dv ignal
patente do ('X(OI'l'itO activu, e, quaudo mutiludos ('III (·OIH·
bate, gOHltIlI de igUIl!'H dirr-itos. -Artigo
100.° do dl'l'l"l'to
,1<-,31ele dcz('lIlbro dI' IS!l1, ord('1JI 11.° 2,
,...
5:)

°

ao

Dos offtoiaes e mais empregados da escola do exeroito -- COllstalJl cio Hol(lo 01\ ]ll'l't elas ]latC'Jltl'~ ou dos JlO~.
tOK Jlal'a (l~ ol!i('ial's
(' )ll'llÇHrI d(' ]ll'l't, I' do ol'dl'lI:ldo dI!
(·:Ltl'goria para OH I(OIl!t'ii dI' ('II\H~(' ('i"iI, (,Oll\ IUI !Wgllillhof\
gratin(·'tço'lI'H UlIlIlIJ\(OIl: dil'('dor,
1\ da )Httl'lIl(';
1'0111111:\11·
d:tllt(' 110 ('01'))0 dI' IIhIlIlIlOR, :~(jO (XIO 1'1·i8, ~(' 111'111sua pa·
t('lIt(' lIito ti\,('1' <1il'('ilo a Itmiol'; )('111<'1', (iOO OO() ri°i ; 1"11·
t,·s atljlllltoH,
lHO DOOO I'('i ; iII I I'Uctol"o~, :100 D()OO rt"itl;
illHtnldol'('1; IldjltlltoH, lHOWOn
I'{>i~; ,'il'lIl'gillo 1111'11', d'il<
:Hin 000; SI'('l'l't:tl'io, :lnO 000 )'t"is, njun:wt,o tio ('OI'JI" tI(O
1lIIlIlIllOS,
:~OO ()on d'ia; Ih,' OUI't'il'tl, 12() (XX) 1'I',i ; "tlil'illl
ela hihliot!I('('a, 12() ()OOI'l'oi ; glllll'(l!t.l'"rtiío,
IOH ()()() 1'I"i ;
guardas
" 1<1'1'\('111"11,7:.! ()OO 1·,'oi8. ()d 1'°11«'8 adjulltos r,,·
('l'b(OIIl a grlltitil'itr;ão
,II' 1('111" '1l1lllldo flllbRlilll:UII ('lit,o IIOH
B(oUI!illl)l(OcliIlH'utOH Il'gll(O~; !lito tI,\, !,'II·I'IU. tlin'ito :1 II'·('U·
lIlulação dp g)'atiti('llç(l(°
II 1',0gt'llI·i:t dI' l'lIl'~tl fiU ili'II'I'H
OU o (]pQ(OIl'lllollho (IP 'I1I1I1'111t'1'jj(O)'vic;o lia,
""Ia.
QUllntlo algltlll doa illdividuo!! IlHollt'illll:tdo!l tI,oi '0 dp (', "I'·
('('1'
I) 1«01'\iço
I'o('olnl', nilldn fltHo l!l'.ia 1'1\1'11d(o~('llIp'·lIh:t ..
(plall{llt'1' ('ul'g" "II t'OIllIlJi :io til' ~.. r\ i~lI, d(·i. li d,o !'t0('{0.
))('1' :~ gr:üifi(':II;ao
(0 tn)wl(,l'id:t,
fi"H1l1lo toda\ ia ('11111di.
1'I'ito ao~ 1I1t'~IIIO, \'!'llt'illll·lltll.
'1111\ tlH "m"ia('s
dn 111'11111
011 COl'pO n ({111°}lt'J't('Il"('I'C'III, qlllllldo t'~tl'.Í:t11l na III" 11111
"itll:t,ao;
ao~ (jfli(·i:II'~, )('IIII'R OH h'lIh' ad.illllto,
li'lI-a dll
'111:1(11'0 da I\IIll 111'I1I:t011 CUl'pO, 1'01' .. ('1',·\ I' III ""'"I"i~
ii..
('111 111iIIi tnill ,0MII':\lIho illI da g'U"ITII, \'''!l1 din·it":I
"ltI"
011 ord( 1111<10,
1'01' ~t'l'\ it,'o ai! ~·I'ilo'. {, Ih,' III1Ít'UIlIt'lIt,o ,tbll·
lIada lI.gl'allfJ(·açllll
pplo 11111111'°1'111til li' 1'1"', II" I"nll".
e111.11' 'I Iltt;ilo 1'111\ igol' sohrl' :11"llIlIlIlu;"I''';
", "Igl'.
IIh .. ITOII do "01'1'0 d( "lIg"II11,'il'o
dI' "lirll
I'l1hlJ"1I ""
cll' milla
qll{' lIit,. IIC('IIIIlIIJ"11l o , t'1·l'i..io do IIl1lgi Il'I'io
"01110 1'1'\ iii" dr,·\·tivo d" ,\I IlIilli It-riOl, 11\1 "11110 ,. tl'lI
II!.O. Il' tI'l gllt'l'I'lI, I", 1'1111111'''1' t' 1'0" IIrd"11 ,ti .. (II' (·at,·
Horlll.-Arti
'II :1:1," ,lo ti" rdo d,' () tI(· '1Illuhl'o 01'<11'111
11.t)

~U .....•.•.•...••.
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Dos offieiaes nomeados para os oonselhos de disoiplina- Ao~ ()fli~'ilwl' do exercito activo 1I01l\(,1l(1~) para
1':10 nbonudos
O!! trall~portt',
(' vr-ru-imentos
pxtraol'dill:tl'iml
:t qtl(' têt'1Il dirr-itu os otlh'i:wli (jU l' u-r('('III qn:l('8IjlH'r
t'llIH'ÇÕt' II!' jusriçu
previ tas 110('oui~o dp
inHti~'IL militar
t' "(OU n'gulamPllto,
- .\rtigo
113,· do dI''('rdo dI' :11 d« dl'l,('lllhro U(' HiHI, ordent n,· ~ ••.. ,', .. ,
P>ltp ""l'viço

Dos reservistas

f)l-i

em exame para offtoial de reserva-

ElIlquanto
l'"ti\('n'ul
110 serviç« pnrn snti faz('r
ao P. IUIH'
tlrcorico-pruticu
tê('1II
dil'l'ito a todo OS" PIIl'i!,\l'lIt"
das
pl'aças du igual I!;l'adullç:io do 1'. preito: dÍ\o,-.\rtigo
'\1.°
do d,,(,)'(,to III'
II,' III'Z"lllhro ,Ip 1 ll1, 01'11"111II.· i ... ,,
Por acoumulações -c-Até ao fim do :lIIHO 1"'OIlOllli('o ,h'
lH!U-1 HH:1 niio p,\dt' ('. cI'd"r li 1:50U 000 réi, anuutu-s u
snuuuu total provvuivnt«
d,' a('cullltllaçõ('~
d,' qu:tI' 'Iu('r
\1'lIl'illll'lIto,
dI' :lI'tivÍtI:lll('
("1111 us d,' inuctividude.
JlO'
dl'lIdo, JI"r{'1I1 o fUIH't'iollario
optar
]1('10
d,' uctividnd«
qunndo 1';""11"1'1',,1 8<'.JlOI' si a Ilnalltia aqui 11I('Jll'ioHada..\rtigo
J .v, : i.·, " artigo 11.- , a cnrtu d« lui tI(, :..ti d,' f,'
n'l'l'il'o, ord"1II II." H,.,.",
.....
,.".,.,.,."
.. " 17:1

:n

r,a

175

Por diuturnidade de serviço - Vid(J1::111 ITI!!J" pUUiCII8,
V tcrilluri()Io;
<\(
r(''''' 'r~'a
"i,h' PuclIl/atil)1I8
rios di' ,.1·sl',,"a.

I·ell,,.illl(

V4'.( ('....~nH .. i~)" ItlUitl~"('Io;""'7(J !/I'ClIldI'.1I1I1jllll/ll
tio
".llltntlUIJ8
tll'~ta
('Ia "('
harn·tlll:l
('0111 gnurlli,ilo
(!t'
01\'11 " I"'lllladlll,
tI"ltlll~1I COIll ('h:nlat!'il'a~ ('ult;:~ UI' IIH' •
('la, Ilall,la, (' ('lU ~t'I'\'It;" IL ('avallo, ('alção III' IIH' cl:t "
l~otaH dI' lllOll~llr COlll I'S)lIlI'<lS.(II' corr,'ia'
I' o JI <]111 IUI Il11i •

.101'11/1',

111."T,'tllllL ('llI g'uartllç~" 11('111 )l1l11l1l1'11O d'llto II
plll!tlla~, ('ai a dI' IIH' ('la "li d,' hrilll lTlI I' '1"lIu<l"
('lll ~('l'\ i~n :l l'a, ali", c:dt;UIJ ti • 1m' ln" hot
,I,' JIlOlltur
"0111 l'''I)l',I'I~.dI' clIITl'ia, (lllll!lIlo a cOlllli\,ôPs atuIU )lIII'ri.
1'11>1II 1'. Igll"'lll, o ('al'0ll' pod,' Illlllll1'1I1 ('r II ntl,) ,'om "
~t'alllll' Illliflll'llll',-Artigo
70,· I' 71. tio ti" r 't ..
10
d,' I:!l't"llIhn~, 01'11"111 H," :!i), ••••• , • , ••• ", ••• ti lU, G50,
t'01l1

,1,·

Viu'\
I',fl

Vi

\'lIlt·;"'II"~id/OiI

UI'
rei/II,

os
"11'11'11, 1\.0 ~;).

I(

!'i1/m

li ,1:18 Ilim 1"'111,' gllarlliçü,
...\ritgo [•. tio ti 'Cl'dll
ti'
0

'"

"

••••

•• •• • •••

I

t(

to

••••••••••••••••
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Ol'pltÜIi d, u.Diciac do
d

CIII U'.{lO., (!t di,l'
'tl'lIlbro

unll'm

••••••••••

tj.;ll

SECRET,\RIA D'E TI\DO DO NEGOCIO DÁ GUERRA
5 DE JA TEIRO DE 1 92

ORDEM DO E EROITO
Publi 'a- c ao ex rcito o s guintc:

1. o -

Decreto

erretaria tI'cstatlo tios nr orio di! gucrra-Direc~ão gml-L

nt'parlt~ão

II ·i por bem nomear
ecr tario d trilnmul uperior d
marinha, o corou I r zformudo, J os ~ Hi 'ardo da
Costa • il :L An tunes, nu ionforniidnde com o di, po to no

gll('l'l'a ('

artigo 17.1.° do {'odigo d jm ti<;: militar.
O }lI" j(1('1ItC do
,('1110 de mini tro , mini tro
~ 'l'r 'tario (1'(' tudo do, nego 'io ela gu ITIl ( () mini tro
('vretnrio (restado do' lwgm,jol! ela marinha e IIItJ'IIIJl:~r ussim o tenhnm cutvndido ' fa<;mll (' '(·(·lItHI'. 1': '0, 'III :H
d(, dexvmln-o de 1 DI.
HEI. - JlJlio Chr.1f 'O,tOIllO ,1,
Aln'( /( I 'OIlH'
Julio J.l!w·'l'" s de Villu lia.
{'(H!

rcr~laria d'e latlo tIo negocio da uma - D irtrt o ral- I.a nrparti~io

Hei )lO), b( JI1 nom ar
n. 1m '1.; rei fornuuk '1Jl

ln

ORDEM DO EXERCITO N.· 1

2

Coimbra, Alberto Lopes Baptista,
José Gomes Ribeiro,
Augusto Nunes Correia J unior, Francisco Mendos Callado.
e Antonio Pereira de Sousa, o medico cirurgião pela ('I;cola modico-cirurgica
de Lisboa, João José Marques, e o
ro dicos cirurgiões pela scola medico-cirurgica
do Porto,
Joaquim Francisco
Vieira, Antonio Augusto Corr ia de
Campos, e Zeferino Martins da Silva Borges.
O presidente do cons lho do ministro, ministro c s crctario d'cstado dos nogocios da guerra, assim o tenha ntendido c faça executar. Paço, em 31 d dezembro
1801. = REL = João Clwysostorno de Abreu e Sousa.

a

Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direcção gerill- 1.a ReJ)arti~ão
Hei por bem nomear facultativo veterinário do xercíto,
de 3.:1 classe, para. preenchimento
de vacatnra xistente no
respectivo quadro, o segundo sargento do regimento do cavallaria n.? 5, Antonio Joaquim Martins, quo se acha 1 galmente habilitado com o curso medico-vet erinario do in tituto
do agronomia c vot rinnrin, c qll \ satisfi z á prova' o "igidas
para admissão no quadro da referida ela se, pclns di P? ições regulamentares
publicadas na ord m do xercito n. o 1
de 2 de janeiro d H!G3.
O presidente do cons lho do ministros, ministro o se 1'('tario d'cstndo dos ncgoeios da guerra, a im o t nha n
tendido o fll)H executar.
Paço, cm :31 d dezembro d

18B!.. Rgr.. João C1H·ysosfomo (Je Aln·w e

Secretaria d'estado dos negocios da

gllrrTiI-

Difl'c~ão gml-

ollsa.

f. RrJlilrli\áo

Hei por bem nom ar fa.cul~ntivo v terinario do ('."01" .itc,
de 3.:1 class , para. P" enchimento
d VIl 'atura exist ntc
110 r pcctivo quadro,
o v terinnrio lcgalmc nh' habilitado
com o eurso par, vet rinario do in tituto g mi <1\, Ilgd '111tum, Fr nci 'o Mnrtinho Mota de Abnl'i<1n, qll Rati feÍ',
provlI (' igitlns para aclmi 'ito no Qllll<ho da l"I'f('I-llll
daHHc, [>PIas (liSpo8j~~õ s regnlllll\t'ut!ll\
publil'!l(h
na
Uem do eX('rcito !l,O 1 tI, 2 de janciro dl' 18(j:~.
O pt' siclcnt <lo con elho <10 mini tro!'!, lIlillistl"O ( ('{')'etario d'c t:1<10 elos lWgOcÍOS da gm'IT<l, ;\l\.illl o t('lIha l'Jltendido ~ fac; I', ll'ulllr. 1'11<,:0, III :31 III d '1.('III),r"
di·

a

J U 1.

{I'.'

ltl~~l.

J()f.tt)

G'h r!/Ho8IlJlIlU

t!t

11 r

lt

J

"Uusfl.

ORDEM DO EXERC11'O N." 1

Secrelaria tI'esl:ulo tio nr~orio,' tia g\lrrra-Dim~~1O gml-P

Rrllarll~ão

Hei por hcm determinar que o primeiro sargento (lo regimento
do infantcrin n." 22, Antonio Fcmundcs,
p:", e :t
f:l;',t'l' parle elo ~ crl'tarillclo militar, {'OlH"'r, dunçâo <1(, aileres, ]lo!' nstnr habilitado 110S termo» a(~artigo 1:30.ti do
rlcerct« ('o1ll forçn. d<' lei dI' :\0 <le outubro d!' 1 "..j. p }l;tl'<l
.
1 v cntura o xistcnt«
pr!' in .him nto (e
no l'l'l'p ctivo '(l'w!lro.
O Jll'(' id('nto do consolhu dI' ministros, mini, tro
s 't'l'('-

tnri«

d'L'stndo dos )H'O'Ol'iosda gu 1'1'a, as, im n tunhn
(' faça C'X('('utal'. Paço, «m ;11 (1<- dezemhro
lH\l1,
Hli~I.=.J()i'i(} ('1I1:lrn8fo1l1o di' Aluvu I' Sou-«,

tcnrlirlo

ndI'

,earlaria tI'r,lallo tios nrrrocio lia glll'fra - nirre~ão ~ml-1.:I Rr~arli~ilo
Em conformidade
com as !li P'" iço s da. cnrtn dI' h-i de
2H do junho cl 1CHO: lu-i )lOI' b 1ll dct rminar qUl' 'I' pago1l o '1Il> idio mClls:d (!to :1,000 !'l'is, a I). ('('l'ili;l .Jo:l'fa
Oodinho,
I). ~fal'i;t (la ('o)J('('il,'ao I)iali (l;t ('I'l1;/' D. Posalin:t Ullillll'nninl
(ln . 'il\'l'ira.
1>. lml,. lilla (';llIcli(la 110Ha(lo (1(, ,\;/'l'yo(lo
(' filIa il'JllIl 1). :\f:ll'ia (h J\ 111111)("101 !ln
flado ri· ,\;',1 vedo, I>. Hita AII"'llSltt Lpo)lo!' d(~ Bd('Ilt'(}l1l't,
I). Mm'ia E1llili:l (lo • a"l'il1l('II(o, I) •• loanl1a Fl':lIH'i ('a d ..
J\hnpicla (' ,'ih':I Yi(lal, 1>. l\lal'i!lnnlt J\II"lI. ta, D. Olinda
LlIl'Íal1:1 • "avII'I' COITl'ia
(!P Lat'I'l'rI!l. I >. Pro !,,'ra Llliz:!
IIIl Ll'I1\Wi FigIlPit'l'llo,
1>. ,lo:lCl'lin:l ::\{a 'il1l:t LII(':I , ),
,\llna }<'ol'tunala
• 'avil'!' lIilwil'o da 'ih a. I). Maria Alio
gl\Hta (la Jli('lla(l .. (' 'ilvil ('onC'Ía ;\{olJl('i1'o I), DI'lIilla
H()~a Yi(lal (' liua il'lll:t, 1>, 1 ita (I" .Il' 'l1s \ illal I). ;\l:tl'in
~~()RI! dlt ('o, ta)
I). :.'I1:t!'ia lIalhill:l (]r. Brilo 1). ('arIola
), lima ,1:1 ('O tn (:01111' •• I>. ,10111111:! ({:lIl1lid (h· 1'1' it:t
I
(..
l')., oa'lIlLll:l
. (I t I',' ti" III (01'(
' I'!l'O ( Ia
t-\il" A 1'11'".III ... """1I:t
• ()\ .1, ", 1>." :\1 Hl'Ja
. (1:t ( ' 01l('I'I!':
. o I 'I' ~:t.
)II ('. 1I1"l\t
I -'111 C 1110 (II 1111111
., h'o 11\1111
' , h'o
t-\J"IO (I'. t. 1 I (II
l'I",
l!~ .H II (\,
'I
.
1
t'
'IIPg'J
lO
'II
"111'1'1':1
a 1111 II t 'n I 'IIt,111< 1'1
1< o l' UI\,'\
I'
..,
1
I
18n 1.
HEI.'
., ('IIt1I~" Papo I III :\ I dI' ( '7.('111'-'1'0 (
o

T

I

I

1-'

=

q

o

l/tIo

(hr:'/

n (, 1110

di

Por clemlo, de ~ t II d~,zelllbro 110 nno Ilroxlmo pa

do:

:3." Di i o militar
\jll!l:lllk di' l'allllHI dll ('0l1l111lllldulIt(
intcl'Í1w () ('I pi 1ft
,lo I' 'gillll'lllo (II' inf:lllkl'ia
11.° 1\1 ('(111 tlllllilLlJ (ln 1 II_
!<JlIl'a ,\lacllll'l'il':I
(1111(1

Voterinario
.JOi"<.Í

Regimento de artflbería n.v 3
do I." ('IaSH(', () vctcriunrio de :d.a classe,

Maria (jnsqnciro.

Regimonto de cavallnrte, n.v 1, Ianoeíros do Victor Manuol
Teucntcs,
os alfcros, de cnvnllnria ('JJl <li ptlllihili(lnd(',
.JOI'Ó Francisco
Nunos, \. do regimento <1 • cnvallnri., II." :;!,
lancciros dI' EI-Ht'i, Alfredo .J ulio de Lima,

Au-

Alferes, n .t1f('I'(·:J de cnvull.u-in «nt di ponihililla(k,
gUl'to Alves 'l'avar 's.
do cavallarta n.v 2, lancoiros

Regimento

Al1'('1'('s, o alferes
n." !l,

.Joan .Jo,

t·

di'

gl'il(lu:ulo (lo l't'gilll('llto
Brito (' ,;\1('110.

Regimento

Alteres, o nlíeros (lo
J orA' l\Iaia.
RegImcnto

do EI-Hol

ll!- cnvall.uin

n.v 3
lluri: cm (li ponibili lnrlc, Luiz

de cnvnllartn

\'11 \'11

de cavallaríu

n.« G

('aJlit~w (ln. 1:1 compnuliiu,
o 1('11011((' do rl'gilllt'1I10 <Iv
cavnllurin
n.' :l, I )o!Jlilll;tl Maria Hallt:l]ltt) I<';dl('·.
'1'('11 'llÍ , <J all'cJ'c do J'I'giJllt'utn dI' cnvallurin
11.0 ;:,
1"1'<l1lt'Í co Joaquim Alberto,

('Hf!itao

Regimento de cavaltnria n.v 7
da 1i.1I ('oIlJl'allhi:t,
() tcuent.-,
1)OlllÍlIgo

(Ltl·(·ia

Mal'ljl1C s,

Êstndo m ior do infantaria

()orotll'l,
• 'OH

o !.t·Jlt'lltn (,ol'ollt'l,

Alltonio

lIl, ria

(j('](.

,tino dI'

:t.

'1\'11 '1lÍ<'lj <.'ol'ÚIll'i , os IIwjorc , (h'( godu EWll,j to I )IlJ'O
do l'l'gll11Cltto di' illl:tlltcria
Il." 7, FI'llllt'i.Ctt
l7.idl'O ..\Il11'~
qne~ .
• r:~j()l'es, o, t'Hl'itac,
J\lltOllio A I\'(' , Conte, LI .10 lO dtO
C

1'a S j>('I'('il'[l (1(· {ia, ti' l.
(iapitao, () ('apiFll) (](' inl"lIlt('I'in ('Iil in/ll'li,idnd ' II'111!l0l':!l'ia, .JoJ~ .Jo,l([11illl B<'lkllCOlll't da (', 111,1':1, por II)!' ido
jlllg.ldo IH" 11Ipto pnl'll todo () PI'vi"1) pela jnnt t lllilihl' dI'

Ilud, .

n

'I'en IIt(, () nl 1'1(', do 1'i gilll ']lto d
'1'IlItllo \11::\,1 fI) tI.L ,ilv(il
.

(' 'adol'('

II.

II,

,I

Regimonto

M:ljol', o capit

I)

de cuçadcres

(lo regimento

Rodriguce 1!Ianco.
'I'en mtc, () :111'('1' s do regimonto
.A11Ia1'0 )Iallllcl .10 ns ('111111.1.

\li .rcs,

I)

III'

1"

nto : judun:

n ," 12, Franci C() H drieue
,'argl'llto gr:1I111Hllo a pir.uuo
fautoria 11.° 11, .10 Ó Freire

n.s 3

de iufuntcrin

a
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s

11,°

li,

ao

reeim nto do infnnt ria
J> 'r il .. l ,J unior,
o prim iro
a ofllcinl tio regimento de lnd ..lato
t ·1'''lllhau.

Regimento n.v õ do oaçadores de El-nui
'I'en mtc, u alferes,
'illl, o Iauuel ~lento .
RoginlOnto de onçndores n.O 8

1l:ljol',
J.'ralll·j

o 'apitao

tio l' 'gillll nto do iufant 'ria 11.° ~;"
Iartiu de CHl"\'alllO.
nju lnnto, o nlf l'l', ujudantc,
ntonio Jo ú Gnl-

'o \11 'li. (v

'l'encntc
vao.

l'a1',l go ar a 'fI1tt \O' '11 (' tnbel cida p lo rtigo 3.° lia
dt' I ,i de 1ü de abril de 1 - !), no t '1'1ll0 dI!: i1.(}
do .11tign 13, <ln carta (I' 1 ,j (1, 1:3 ti :Illl'jl de I '7:-" n
t'iJ'lll'l.~iao njlld:lllte, .,'r/moi 'o Antonio do B 'i , 1)('1' (l'!'
III}> 1 ,t1\111)
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a, l'\·jço fi' ,ti 'o no l' .fcridu
'H da

('(I

~'I'l'ci 'io.

iuf. utc1'i,l

ltollu,
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ORDEM DO EXElWITO

G

Tenente,
meraldo.

N.· I

Regimento de infanteria n.v 6
() alferes, José Maria de Freitas da ~ilva El:iRegimento de infanteria n,v 7

Capitão da 4. a companhia do 1.0 batalhão, o tenente do
rcgim 'li to n." 5 de iufantcrin do Imperador da Austrin,
Francisco José, Artlrur Ernesto Coelho da Silva.
Regimento de infantoria n.v 11

'I'ononto,

o nlfcres

PC'<1ro do Alcantara

Sousa Soares

Andréa

t

Fcrr ira,
Alferes, os sargeutoa ujudant K, do regimento d intimo
ria n.? 22, João Fornaudcs Bagão, c da 2,1\ companhia

da administração

militar,

Carlos Alberto Rib .iro da Fon-

seca,

n o primeiro sargento graduado aspirante a official
do rcgim nto de cuçndorcs 11." G, Celestino Marque» do
Conto,
Regimento de infantoria n.v 12

Capitão da 4.:1 companhia
regimento 11,"
do Bettcncourt,

[)

de caçadores

(10 1.0 batalhão,
de El-Rei,

o tenente do

Fcrnnndo

Augusto

Tenente, () alfüJ'C'H <lo regimento <1(, infantorin
Manuel Francisco <la •'ilva Machado.

'l'cncnto
MelIo,
('apitito
l'egimento
){ »il.

Regimento de infanteria n.v 14
() major, Luiz de Castro

coronel,

n." 17,

BOl'g

li

'

Regimento de infanteria n.s 17
<ln 2,' compnnhiu
(lo 'l ." h:tllllltn'o, o t ncnto do
de infnntcriu 11," 1f), Carlos (1(' A lmeidn ('(Ido

Alforos, o primeiro s:lJ'gl'nlo graduado m,pil'antl\ a of)i
dai do regimento n,
de ca<;ndol' 'II de EI-Hei, Julio hl '1'
reil'o ela Concniç:Lo P reira ('id(las.
U [)

Regimento de infanteria n." 19
'l'C1H'11tC C01'Oll I, o m:\jol' <lo l'l'gimcllto 11," !) (h t·ltçlt!l01'<'8 (le I'~l Hpi, tJ oaqllim Pinlo (li- ~onRa,
(':tpiti\o da ~,a ('Oll1pallhin do 1," bnt:dhâo,
o t '1H'11 1(' (lo

]'('gimcnto de inl:llltl'l'ia !l.O t t l\lallllcl Allguf:lto do l\Iatos
( 'ordeil'o,
'
('apilHo (la :: ..' ('Ollll':tllhia do t ," halalhao,
II (cncHtt' da
guarda 1lI11llicipnl dl' Lil:!uO'1 Alf't'(·do F(·I'I'(·il':t dl' ~Oll li
Ah ÍIu,
t,

7

ORDEM DO EXERCITO N." J

r

Alferes, () :;;al'g into ajudnutc <lo regimento
n." 3, :Uanud Teixeira de Mora os.

de caçado-

'8

Regimento do infanteria n.v 21

Coronel,
Ü'1l01ltO coronel do estudo maior cll' infanteria, Jo 'lO .Joaquim Pinto tI!' Ahncidu.
('Hpi tüo <la 1." looJlljulllhia
1.0 lmtalh:Lo, o tenente <10
l'Cl-!:illH'llto de lo:wadol'c' 11." 1. Manuel Goncalv« '.
('npitao <la ;}:' companhia <lo 1." batalhão o tenente (10
l'egil1lonto <1° infanteriu 1\." ~:!, .lonquim (lo::! lleis.
CapittLo <l:~ :!.~ l'ompanhia
(lo :!." batulhàc,
o t '11<'111'
;~judantc do l'egimento til' iníant 'ria H.O ;l, Jos ~ Joaquim
Ma -hado.
'I' ncnte , os ulfcr 'S du guarda municipal do Porto, ,Joslo
Augusto 'I'cix 'ira,
José Fcrr 'ira (Iouçalves.
Alfor '8, o primeiro :--:11" .nto "l'il(lllado aspirnnte a oflicial do r ",im nto (I· eu<;:t<1Ol'" n. o í, 1, rnncisco ,J () "
Pinto.
I)

ao

(0

Regimonto do infanteria n." 22
'I'eucntc,
() alferes (10 regim -nto de infante ria
Jonquim José Xavier Henriques.

11.°

17,

R gimonto do infantaria n.v 24

('apitno

da 4 ..' «ompnnhin

(lo :1,0 hHtalhao,

o ttOlllllt<, da

<1(. corre '~: o !l." :.!) :\1:111111'1 ,JO('O E te,,(O •
'1\·lllollt·, o alfl'rl" (h> infanlcl'iu, Jusó Pinto 110' ,':Illtll .

('Ulllpallhia

EIll l'outill'lllilln(lc l'OIU :t di po i .~o (lo :\l'ti," 101.0 d"
a(OI'IOplo l'OlJ1 tim;:t (II' j(·i de ~ ~ (II' julho ,1t' 1" ti:
'1\'Il!'llt(O
('01'0111·1 (1(' illlimt ri:" " m.1 i")', l'.tlu. nl
I I'.
lOiUIlO ,'il.im.
.

ORDEM DO EXlmCI'fO

Em couformidadc

N.o 1

com n (lit;I)()"iY[IO (lo

:ll'ligo

2:!/i." do

decreto com 1'01'(,':1 de lei (lo 30 de outubro (1(, 1l'it'.[ :
Major de infauteriu, () capitão 0111 se 1'\' i(,'0 no ministcrio
(las obras pnblicas, commercio c industriu, Alfredo j\ ranjo
de Alnwida
(iam pOK.
Quadro dos faoul tati vos míltturee

Cirl1l'gião em clicfo (10 exercito," o ('irlll'giao <1(' <1i\"isfLO
(la ;~." divisão militar, Joaquim
de Alm: i(]a Rim?,o.
Uirlll'gii'w de divisão, () ('il'nrgião de lll'ig:u!:t, c1il'pdo!'
(lo hospital militar pCl'man('lltll
do Porto, Emilio ~\lIg11i'llo
de Olivoirn.

Cirurgiões
(l( brigtulu, os Cil'll1'git'l"; Illi"L'l'1, (11)regim('l1to
de' cuvnllaria n." i\ Antonio Muuuol Piros àloreirn, (lo 1'(';';'illl('nto el(' cuvnllnrin u." ti, Lino .Iosé 'I'cixcir.: Pinto, do
}'('gilllcnto d(' ('avaliaria 11." 7, Annibul A1IgII to (lOIlH' 1'('r.-iru, (lo regimento (lo infantcri., 11.11 1 \l, ';\liglll'1 1\1" "imo
(la ('linha Monteiro, o (lo depnsito (1(' l'01lp:t, (' oldC'vtm: (le
«irurgiu do exercito, ,Jo:;{' 1\11:«'ll'lu UOII<;al,,('t,l.
('il'lIl'g-iõ('" mores, OH {'il'lll'gi()('H ajll(!an('"
do rl'gill]('ltlo
(lo nrtilhuriu n." ~, .Io~itl FOIjnr, I'l'I'l'i!'a • 'll!lll'aiD, do l'l'gi
lll<'llto Ih' l'.lvnllaria
11." :?, I:IIH'('il'of:ld(: 1·:1Hl'i, .1:tI'i!ll,o da
COHta i\lirallda,
do l'C,,'ill11!lltll de l"ac:ado1'p 11." (i, J ILlllllt'l
da (!unha Parcde:;, tlo I'CgillH'llto dl' illl':m(1 ria ll.1l 7, ,\11!-(Il,to .\Iar'i: da Co. tn, 0 do l'q;illlellto
(1(, illfllllt 'I'ia 11." !.!~,
.lel'OlI)'lllo .TOl'cl 11<, J\lldl'a(lll
,'t'(l'lI'i)"I,
Quadro dos votorlno.do militnros
II y!'t('l'ill:Il'io
(lu 1.;1 {,Ia H' do !'('gi!l1('llto
C'llgt'lIh{')'ia, !':lIdi1l0 .Ios{' Ih' (l[Í\ loira,
In.l)('('I,ol',

Quadro da

di'

praças do g'UOi'l'!L o nlmoxurifo
'I'('n 'Ido, o tc'llCllt(' do l'cl'('rido qll:ldl'O t III di 1'0llil,ilidl1,!P, LlIÍr, da Sil":1 • Illclollatlo II'}':\,I.
\lf('I'('8, o HlrW'llto ajlld I!.tl! do !'(' "ill! Ilto (I, :tl'tiIItHl'i:t

I,

!l,"

,\lItollÍO

,Agoíltinlro

cI

!c,lID.

Dil'ooQii.o d
ofh('iul
gradll:lI'" o de

.' <'glllltlll
('Om

1.' Comp
l'apit

0, o tl'lI 'lIt',
'1\'lInlt' o "l~'l'hl
1\11'1'!'(':;, o 11I'illll ir."

,J u <', J.:, (,
.
l' dr, \utolli .. (1.1 ,'ih,l LolJ(l.
H1'gl'lltu, LlIi:r. Alltollio 111l1'C'il'tl.

Conselho de guerra permanente da 4.· díviaão militar

E .oncrudo <1(' 1'1'0lJlotOl' de ju tiçn, ten nte coronel do
('8IH(10 maio!' <lI' infant 'ria,
Jo '.• Iuuquim Pinto (1· .AIllwi(la.
J>l'OlllotOl' d\' jiu li)<I, o eapitiw do r 'gilllcnto
de infanteria 11.° 22, .To. é Joaquim d( Sande Mcnczc S c Va: ('011ccllos.
Escol[\, pratico, de cavall ria
(J

ctcrinnrio <1(1 2. n ela <', o v -tcrinario
Arthur Fl'l.'c1 rico, 'jh r-ira.

ctt' ;L 1\ .1. c I

Dispouibilidade
O oíliciul (k . r creturiu, Angll lo .10. {

.J • quim Dias, pu!'
ln si\1u jlll.r:tllo prompt« para todo o serviço li la junta militar do snudc.

III V

ncim nto

OIWEl\1 ])0

10

EXEIWY'J'O N,"

D.O-Portal'ias
Secrel<lria d'cstade dos IIcgorios da gllcl'l'a-Dit'('qáo

~1'l'ill-

1." III'p<lrli~iiu

Manda Sua Magestade

EI-Hei, pela secretaria cl'('!:itH(lo
negocies ela gU<'l'l'H,
xoncrur de subchcfe
da 2,:\ 1'0
parti\,'rw da direcção gl'l'al da mesma secretaria,
eucarrog'ado da secção especial do serviço de rccrutameuto
(' III'
rescrvns a que se refere o d icrcto d 30 de março de
1H87, o major do estado maior (10 infanterin., Grl'glil'io
Evaristo Duro.
J):H~~O,cm :31 de dezembro
de ltl\) 1.
João Chl'/J,~ulilumo de Abreu. e Sousa.
dOH

Smcl<ll'Ía d'estado dos lIc~otios da

gU('I'I'<I- nif('t~;1II gCI'ill-

1.'1 III'p<ll'li(1II

Manda Sua Magestnde El-Rei, pela secretaria tl'cstndo
dos negocies da guerrn, nomear su b-chcfc ela 2. a reparti
çftO da direcção geral da mesma secrctnria, n capi tho elo
regimento de infantcrin n." 14, Felicinno da Fonseca (\1.H
tro o Solla, o qual fica 1311 .arrogndo eh H cçao especial do
serviço de rocrutnmcnto
o do reservas a quo se refere ()
decreto de BO de março de 1 HH7.
P:1.(,'o, em :31 de dez 'muro (1(' 1H9] .

J()tw

(,III'.'/s(),~f()·

de Av1'(,u () Sousa,

1110

Secrelaria

Manila

d'estade tios nr~ocios da ~1Il'rra - Oil'l'('(:âo gl'ral-

f ,:I 1I1'IIarliçáo

1\1ag(':;hl!Lc ICllt ·i, lH'la sccrcuu-in cl\'Htn<lo
:\Hpil'Hllll'1:l ela <lil'\'t'~ao <la
adminiHtraC;i'\.o militar, pam H 'l'vü'cm provi ol'ianH'IÜ(' pl'lo
SlIa

aos 11'gociol:l <la ~lIel'l'a, llomear

vral:!() do um anuo, cm (,Ollfol'lllill:ull'
com o (lispm.tn no
artigo 20.0 <lo l' 'glllmTlellto 11(, ~7 (te agol:llo (1p 1HH,I, II :II·
r'rcs do infanLeria scm !lr('j1lizo dI' ilntigllidaü(',
Antonio
.Jo:;é ti Lima, ü os primoiros i:!:tl'gt'l\tos, <lo I'l'ginH nto
!l." 2 d' (':\çador('s da !{ninllH, ,Juao <l Bt'ilo j>illl('nta dI'

Alml'ida .JlIlliol', (' <lo l'('gilJlClltO 11.° :> tI \ 'ac;:ulol'"
<1('
lDI·]{ 'i, AnLonio Eduardo de Fi~\I(,il'('do HiL('il'u, I' .Ioll,(l
dI' Azevc<lo íjllZill'L' Pill to Prado, Ikvidêllll\'lllP ('IIISHili(':\(!Ot! no ('ulH'III'HO l'(~ltlitiado (,Ill 2H d(' :t~()Ht() IIllilllO,
1':11:0, (:111 a t 11<: (lpíwlllLl'o
11(, t H\ll.
.!lItln ('1I1:,/s()"lo.
IIlII

di' AIJI'(JH ('

81JII,WI,

·L o - Por determinação de Sua Mage tade EI·Rcl:
2,' Divi 11.0 militm'
Ci1111'~iao (h, bl'igatla, () Cil'Ul'giao dI' brigada,

doto OOIl~alvl'i!,

Jo. ú AnH-

ORDEM DO EXEIWI'f'O

11

N."

3,· Divisão militar

('inu,trino
gusto

(1('

(

de divisão,

o cirurgião

(1(,

divisão,

liveirn.

,

.\l'("hivi~Ul., o cmpregudo <lo secretm-indo
gl':t(ltla<;,w de ulfcr 's, Autonio Furnnndcs.
4," Divisão

<.'irul'giii.o
I auu ,1 Pires

110.

Emílio Au-

brigada,
lorcira.

militar

com

militar

o ('il'nrgil~o <11' lJl'igHl1a Antonio

Regimento

de ongenheria

irurgião ajIHlalltt', (} cirurgião ajllllante do uxer .ito ,
.TOR"
om 'I> Ribeiro.
-teriunrio do :3,a cluss " o vet rinario dt i1,<1 clussc do
.xcrcito, Frunci .co Martinho J: Lota dI' Almvidu.
Regimento de artilheria
no" 2
ajudante, o .irurgiâo
l~lldnllt
do exercito,

Cirurgião

,J oão J ul>é Iarq u

0, •

Briga.do. de artilheria.

,t 'ri)l, rio d

:,lo a

)'egimClttn de l'avallaria
Regimento

de mentanha

II<' :2," da "c (lo

·la.. , () vcíerinario
11.° D, E(!nan!o

de oa.vo.llario. n.v 1, lo.noeiros

• ToglIl'int

(hll'lh·. ,

do Viotor Mnnu 1

apit: o <la :2:' '()llIpôlnhis o l':lpitlll (lo 1'1' ril1l\'1I10 (!t.
cavulluriu 1}.°7 Augu to "IT<lO de Faria PI'rl ira, polo
pt'llir,
<'apito II da :L' compunliin, IJ l':lpihw do ),l'~ill\lllto II·
l':lvllllaria n." 7, .Io ' Auuu to Coelho L ritc I'ercirn l\t·
< a.tl'll, }>l'lo pl!!lil',
Regimento do oo.vo.llnrio. 1\,0 2, hmooiroB do .1'.. 1-1 i
AIf'l'l'l'tl o ·tlf"1
I rl'gll' lll'l1ltl , I1II ('H\ alI. na' II." 111
l\lmm '1 P;'Cll 11 I, ......Co
\)'

O

"
,
(1I'lU'''I:1II
ti

, os .--aulo
"1111\'1
t
• II , ,(I

"

Alh '1'to LOpl'li Bapti

l

, ))('

(I

t

1)('(

'
•
'II'III"'IILO

II',

'I .IHllI
a)lI'

t1<l

•

1·J'(·il

ta,

Regimento

n," 4 de eo.vnllari
do Impemdor
Guilhorm II
'1\'lll·IIt(·, o l('l\t'll tI' do )'1'l-\'illll'lIto (1,·
Ro:. !HIo dI' Alm'u Barho :t B,Il'l'llal'.
Regimento

d

OIl.V

lluri

<'il'III'g'i: o llll'n', o l·iruJ'C'fi. () IJIlír do
CU la .\lil'llnda.

n.p

da Allomt\.nhn
'
to: \'al!,

ri: II.o ~l,

I')

r ·ito .1.1 int

J (II

ORDEM DO ,EXERCITO N," 1

Vetcrinario
exercito,

do :3," r-lasso ,

Antonio

Joaquim

° vetcrinnrio

de :l,a classe (lo

Martins,

Regimento do oavaüurta

Cirurgião mór, o cirurgiào
lnria n, n 0, Antonio Joaquim
p <1ir,

11,° (3

m61' do regimento <lo cnvalHodl'igll<'i:! de Oliveira, pelo

Regimento de cavalln.ria n.v 7

Cirurgifio mór, o cirurgião mór elo regimento do cnçndores 11,° 10, Guilherme Augusto Fcnuuulcs Bragu, pelo
pedir.

('il'UI'gi<LO aju<lante, () eirlll'gmo
Nunes Corroia J'uninr.

ujurlant

do excr rito,

Augusto

Regimento

n.v 8 de cavallaria

do Principe

Real

CirnrgifLo mér, o cirurgião mór <lo hospitnl <1<, invnli(los militares de Huna, Rafael do Sousa 'I'avnrcs, I' .lo po
<li r.
Regimento de oavallarfa
'l'oucnt«,

Imperador

n." {)

o tenente (lo regimento n." I (1(, ('av:lIlal'i:t (lo
(la Allcmnuhu, nnilh TIlH' II, ;\lI"'t1~io Luiz Mu

santy.

Cil'lII'gii'io 1111'))', o ('i1'lIl'giao múr (lo I'l'I;illllll!O
11." S (k
('avall:ll'ia (lo Priucipc I{('al, Al« amdro ('ol'l'l·ia ,1(, Lp1110H,
!w!o pedir.
Rogimento do oavnJlnrin. n.v 10

AICpl'PS, o nl 1'\'1'( H (lo regimento a!' ('avaliaria n." 1, lnucciros (I, Vil'101' .. Innucl, Alvaro .Josí', 1)1ln !)('(lit"
Estado

maior do infanterta

Tenente l'01'011<'1, () II'l1('nlc ('OI'Ollo! (lo l'\'gilllcnlo <11 infanl,l'l'i:t 11,0 14, .João Lopes SOl iro li(' Amorim,
:J\I:001', () JI1:1jOl' do l'l'gimcllto rI, infnllt \I'ia ll," '22, Lnir.
1

AlIg'nsto (1 CI'l'qn

'il':1,

Cnpitrll'

, os ('apit:ws, elo l'('gillH'lltO IJt. illfimtl I'i:\ II," 7,
.10 LO Vnl(ll1tll
de Allll(,j(la,
(' (lo 1'(',··iIlH'IlL) (!t illfillltl'I'i:1
11.0 1!l, Alfl'(·(lo 1''<'I'I'I,il'l1 III Í'5oll II .1\1\ i111,
Uogimonto do cnç!l.doro
'1\ n

lJtI',

II i<'IIC'llt('

ll1ano AUg'lII'1to
('il'l,t1'~I:

I)

lado 1ll11iol' 11(1

3
il1flll1l,

I'ill

ClI'I'-

da Silvl'il':1,

"jull

.JO:l(ltlllll FI'allei

110 (

11,°

111("
('O

II

il'im.

('il'urgi

10

njllllnlltl'

(ln

Il 'PI'('ilo,

Regimonto n."

fi

de caçadores de EI-Rei

l\lajOl', o major do ' tado maior d inínntcrin, (': .tuno
to P('r\"ÍJ'<l Sanches
de ('. tro, pelo III (Iii',
AI['el'('~, o ali' 'rl" do regimento
infuut 'ria 1\,0 17 ,\11touio J ulio da Palma, 1ll'11) 1)(·(lil',

AlIgll

a

Regimento

(lo ccçadoree n,O (3

AH~'I'('s, () alf

'1' , <ln rq:;illll'lllo
11(, cuçrulore n.? ,'" Jnl,
),eopo!( lo Henrique
,'0gl11'aaO
Ach III 1111, pl'io 1)(,,1i1',
1il'lIl',,'jao a'llltlan{ , o rirllrgi, o njudantc 11" I't'gillHmto
h
'.,0
' lIOS 1",'1 , PI'I() pÜl "U',
<11' cucndorc
11.
,li r.mvr ' 1'0 .J \ n t oOJO

(,iRO

Regimonto do caçadores n.s 7

AI!'t 1'(' o nlforcs do regimento de l'a~atlorl'
.Ionquim Vaz da 'o ta, P lo 1)I'<1i1',

n." :3,

Regimonto do o Q dores n.s 8
Alfl'rl' , o nlferc

d infant 'rio. Antonio ;\[:\J'ia Pinto,
('i rlll'~ia() mÓI', o «irurgião mór <1 " rcito •• Iunucl (ln
Cuuhu P:n'l'lk .
('il'lIl'giao
n.iud nto,
'irlll'gi, o njudantc (I r eitucnt«
(h, ,'ngC'1I1t<'ria, .ln \ '!'1I\, rI <lI. 'ih-a H ,h ,I1o,
C)

R

ím nto (lo o

('inll' "iao mór,

'
)' t'rt'lI'a

•

(I

,nmpalO,
,

('il'lll'gi:

(I

Q

dor

llll'n-

n,n 10

(1"

Q dor

,JOllt)

n,O

l"OI:iaz

12
li,o

P di!',
ajllll:lI1t

do

11

. 'I'('ito

fuha.
inflllltt I'ia II,

1 oghnonto n,O

I)

do infnn rin o Imp r dor d
Frltlloi eo Jo

1.)

Au tr i ,

ria da
mór

\}",

,o

{-il'UI'

(I! • 'ii\'

infl n·

ORDEM DO EXERCITO N,· I

Alfer

José
)],0

':5,

Regimento do infantcría n.> O
os alferes, (10 regimento de inínnteria

n." 11,

Leão Pinto <la Silva, e do regilllrnto <lo infantorin
21, Antonio Luiz <11\ Mo ma , pt-lo pcdin-m.

Rogimonto do ínfanterta n." 7
Major, o major do «atado maior de infant rra, João de
Passos Perein, Ul' Castro,
Alferes, o alfcl' 'S do r -gimcnto do infantcri» 11,° 11,
Filippo Augusto Jacomc (Il· Cnstro, lwlo ]H'dir.
Cil'ul'giao ajndant«, o l' iI'tll'giao f~ ndnnt« do l'<'gillll'lI to
Ül' caçadores
11.o 3, J osó Justin«
do Carvalho, pl'lo P .dir,
Regimento de infanteria n.v 9
('apitEto da 4,'1 companhia 110 2.0 batalhão,

1't'gilUl'nto de infanterin

H.O

15, Manuel

Regimento de infanteria

o capitão do
d ' Sousa Mnchndo.

n.s 13

'Tvncnte, o t -ncnt« do !'l'gim -nto dl' infanteria
Manuel Antonio Fernundcs.

Major,

n." 3,

Regimento de infanteria n.v 14
o mnjor do regimento <ll' ·:t)ntlOl'l·:; 11." 8, AYI'I'H

GabJ'irl Afilalo Junior, ])(·10 pedir,
('apil:w da 4,a compnnhin do 1." h:~talhflo, o cupit: o (lo
l'l'gilllvnto d« 1'(t(;a<!Ol'I'H 11,11 8, Manuel .Ionquim UOIH'al\'l'::;
<1(' Carvalho,

]Ido

lll'dil'.

Regimento

de infantaria

n," 15

CapitlLo da 3." (;ompanhia do 2.° !wtalhao, o ('apitlo du
l',·gillll'nto <1r iniimt\'I'ia
l1," 21, Josó JOII<luill1 <I" Jt'iguC'i
n,do, polo Ill'uil'.
'1't'1ll'lJte, o tl'llL'n(v do 1'l·gillll'nto el' C:H:Il<10!'I'f; 11." :},
.To,,(·' LOlll'('ll(:O <1(' (>liv 'im, 1)\'10 p ,di!',
Alf('!'cH, o alfl'!'PIS dp illJillltpl'iu., Jotlquim P(·J'(·il'll (la Hilva
r

('gmo,

Regimonto do infanteri
n," 17
Alf(,I"'~, () alf"r':-; do l'C'gilll\'lllo
cl,' illl'ant('rin 11,<12~,
Np",in:llldo Alltollio dnl:! ('!ta":IH I!'mll('o (' O nll't'1'('K di' Íl!'J' • oaCl'lI1ll A llg'llsto <los
n
,
j'
HlItt'na,
.'!ln !Ol', p!'lo }H'(1il'('lU,
Uegimento do inflmtoria n," 10

Alf"I'I'H, () :l11'"I'\'S

A lIgllliltl, pdo

,t>

}> '<lll',

(lo l'(Hrilllt'111o

(1"

t'III'llIltll"'K
•

li." :~, Lui1.

ORDEM:

mór,

('ir1ll'giã.o
d01'CH

H,O

,Jo:LO

no

EXERCITO

N," I

o 'jl'11l'gi<LOlll<'ll' elo r gimcnto
de caçaMaria Gonçalves (la> ilveira Fisrueir do,

p lo pedir.
Rogimento do infantoria. n," 22

Major, o major <10 re'ginH'nto dI' ('açadore:-; n." :3, Joaquim Zd'crino.cll'
• \'qucim,
pelo pedir,
Alfor 'H, o alt'l'l'('s elo regimento
de infunteriu n." ln,
JO:lqllim i\do de Oliveira, p .lo }ll'elil'.
('il'lll'giao
ajudantv,
cirurgião njudnute do rcgimunt«
<1(' ea\':lllnria n." 7, .lonquim .\llgust(l de Alnu-idn Fl'ITl'il'a,
pelo p <1i1'.
(I

Rogimento do ínfantería n," 23

Capitã.o da 2," compnuhin (lo 1.° b.ualhüo, () ('apitão elo
J'('ginlC'llto (1 infnnt ria n." 21, Antonio .To"ó da 'ostn
Cunhn, pelo 1)1dir.
Rogimonto do infantaria. n." 24

)1\e)1',~ II cirursrião n\l'I1' elo .', rercito. • .h'1'Oll.YIlHI
•J (1St· dI' .\ mIrael!' ~.'ql\l'il':l,
Cirurgião
njudantv, fi cirurgiã«
ajllcl: nt« (lo -x 'r 'ito,
Antonio Augusto
'ol'l'l'in til' ('lImjlo,',
( 'it'llJ'rril
b

(I

Oompunhín d correcção n,O 2
'1\'lIt'I11\'H, o' l\,!tt'nll's, cIo 1'l'gilllC'nlo eh- .':lI':ldlll'''
'LO:'
.JOl'l' Francisco
(·a~t\,lla., • elo 1'I",im,ql!o cI" intillll,'ria
1\,0

,I, Franci«

'o

elo Santos

'all:le!o,

Escola. pru.ticn d inf ntcrla.

. ~.:'olwrn(lo (1\ aclj\tll!o, o tlll('lItt'
do (' t:\l1" maior
IlItatlt\'l'ia.
"\'l'onYllIo.1.
Pi.·e!ae\f. H"lI" p ·1" }H'(lir.
,

IIospital milit r porro ncnto elo Porto
.
•
I I'
I
'
11·1t1'1:\"1<l0 ( , 11'1":11 a, .l\lllllhal
Augll

til

IIoflpitn.l rogimontal rounido d Chavoa
o cirurgião (1\· l>l'itrlVla 1 illn lo " T

,j

I>ll'l'ctol'
)
.'
()
lllCi; I ('l'elra,

,

Director,
Pinto.

,J

,

el'

~o·

'('ira

•

llospito.l regim ntnl reunido d Elvns

I)jl'l'ctOI', II ('il'tll'giao d.' III'i"[\(lu, ~li"lI('l
nltl lont 'iro,
IIoapit 1 de invalido mllit
('il'ltl'g-i: () lIl()I', () l'il'lII'giao
)1 11'i:l

,Ia Co ta,

ln 'imo!l.

('\l-

\11 11

to

OHDEM DO EXEIWITO N." l

l(i

Dcposito

do roupas

Director,

o cirurgião

ieria

o objectos

do exercito

mór do regimento

da Áustria,

do lmpl'l'lulol'

de cirurgia
Frallci~co

li,"

;> <lu infunl\IanlLel (!e

.)01'(',

Lemos Vianna.
Dísta-ícto do recrutamento e reserva n." 12'-Sédo, Vizeu

de commandnutc,
o tenente coronel (lo cstu.JO:LO Lopes ~ol'iro (h, Amorim.
Comnumduntc,
o tenente COl'OIl ,I (lo l'egilllento
de i1\íautcria n, 14, Luiz de Ca:siro Burgos o 1\ lello ,
EX01Wl':ldo

do maior de infnutcrin,
U

Díatrícto

de recrutamento

e reserva

n." 27

Scclo, Ohavos

Connuaudantc,
o tenente coronel do regimento
teria n." 1 \l, Joaquim Pinto do Sousa,
Districto

de recrutamento

o reserva

n." 15-

dl! inluu-

Sóde, Guarda

Commundantc,
o tenente COl'O!H,j (lo rcgi mcn Lo I l« j ulnn1I.o 1~, Filipp« Josó ele B:lI'I'Ob Lng'(',

tcrin

Sun Magestatlc

EI-Hl'i nuuuln

(jllC

at<', ulterior

(Il'(

.nui-

11:l(:(LOvigore, I'HI'a {odo, os drl,it os, o rl'g'lIlanwlI(o pal'óL CI.
','('I'cieios
de tir» (II' individuo: da ela c ('i\ ii, lI:\S ('al'I'('i]'H!:! militarea,
nppl'ov:lllo pO\' d('(,l'c(o (I, :!H de maio ([p
1 '!lO, visto (PU' o resultado obtido dl' mo ulil ills(ituip:lO

a lll:l1Iit'ps(m':'Il! pdo :l1')'(J\',it:lIl1Pllto
d(' gl':lIIdc:
<1(1 ÍIHli\'i,lul>H qH<! {p('l1l l'flllt:OI'l'ido (1<1111 lia imdl'lw(,'au; 1iealJ(lo pOJ' ('8((' lllodo H11lplia(lo o pl':1 II l' tah 'Im'ido
no H,o ;;0.0 (lo 1ll1'l:JlJlOl'cg'lllaJ1lcuto.
t'olt(illH:1
1l1l1l1l'1'O

(j,O ~

Srrrclaria II'c~lilllo !los 1Il'!lorios !la gllcrril-ltil'er~,

(JolI(ll'COI'H(lo'
110

1'('glll:IIIII'lI(O

1,,1'41 til

('olll·a lIll'dalll:l
aPl'l'ovado 1'01'

IlIilillll',

'lIl

d('l!I'lI(o

,II

f,a IIrjlilllir'ltI

('ollt'ol'llIid:II!<o
:!I di' dl'7.I'11I

1,'81;'

li,

Cal'it
prata,

° gml-

10,

t<Ldo m iol' ell)

'I'h ophill)

n

nh ri

.10 í ,LI 'I't'illtllld('

-

IIl1'd lha

d.'

17

'I'cncntc,

Alfredo

Augu to de Vu e mcellos

- med.ill:

li

de prata,
Regimento

de engcnhcria

Nlllrla<lo n." 10 (la 4':-' companhia dI) L" batalh.!l,
riqu. Pac,.; Loureiro J. Iondcs
III .dulhn (I cobre,
H.cgimcnto n.s 4 de cnvallarta

do Im .erador (Lo. Allemallh

Guilherme

I'riuiviro ('ub() 11.1J·) (la
nnndvs -lllel alhu do prata,
Regimento

11,°

'1\'11el11l' "jllllanll',
medalha d ' pl':tta,

llcll-

~,(I

,

II

e »npunlii«,

Fer-

E(lllartlo

8 do cav llarla do Príncipe Real

Antonio l I 'J1l'iqlH

Regimento

.l:TIIJl(·

11· \guint'

n.s õ do caç dores de EI-Rei

Primeiro ':\I'g 11(0 11,° I (Ia I, iompanhin (lo 1,° l,atn
lh·w, Augusto t ' . 'li' Branco - medalha de col.rc.
Rcgímeuto

'I'cneutc,

do e çadorcs n.s 7

M. ria (1, • m a

Antonio

ru -dalha

111"

([I' IU'ata,

Rog imcnto n."
l\lt· Ire

I)

do i ifuntertn do Imperudor
Franoi 00 Jo 6

<1(. eornct iro,

1.1111

I .lu [uim

do Austrin,

dnlha lil'

III

prutu.
I egimento do Inf utería n,o O

'I'('IW1\[(' a,lll!
, IHlII', .AlltOIII'O
1'0
lll('(I:dha de prntu.
Regimento

Negllnl10
II .' 1\1
I,tll,

J

'

, ,

I

allll!'l l'l·I·IUlnrl·
Hogimonto

Nogllllc1n S. 1'0'pu(o

11l:lfI, I,'Cl'll:I1H 1

!l,"

1 \

(

J

III

III • \1'• I,I',

do infi ntoria n

11o '1('

Slll'g-('nll

Co

1Il

II

(
'.
'um
1111' l:lIlI'! d

'I IIli lei '
II

I

o {)
'

p.

I'

1 1,o lIai

11 111\ (O
l'O r

I

do infu.ntol·Ül. n,O 14

:1(; <ln :i,a 'olUl ílnhin

'

Il1l1'!l1a

111

d. 11m d'

a(1

.
01

1 o I t.

l'l ,

. ),

,l-

2. ba.'obr

OUDEM DO J~XBRClTO N.· J

JR

Guarda munioipal de Lisboa
().n compnuhin, Jacob

Holdaelo n." (i6 da
cobre.

-oncdalha

de

Guarda fisoal

Primeiro SHI'gc'lI!O 11.° 110 da 1." companhia (lo baLallt:to
11.° I, Antonio l\Tartha Junior
merlnlhu d(· prata.
:-ll'g'II11<1m;sargt'11loH, 11.° J 14 da :l." (,olllpanhia do baLa
Jlmo 11.° 1, Antonio Ferroirn 'I'nvurcs, c n.' Ui;} da ~.a '0111
panhin do hatnlhâo
11.° ~, 'I'himnt
o Mnnteiro
Folgado
medalha de cobre.
:-lolda(los, 11.° 10H (la B.a companhia
elo hatllllHw
1\.0 ,I,
MmlllC'!
Custodio, I' 11.° ~H (la 4." companhia
(lo batalll1w
n." 4, Antonio Mnrtin« Fúrias - modalhn ele cobre.
Corpo do alumnos da escola do exercito

Primeiros Harg'('ntoi' gl'a(lll:uloH nspiruutes a ofliei:\('s, Ricardo Cnndido Furtado <1(' An: as, .J oao Alves Pinto da
Cru», 1\ntonio Murtins (1(, •\ ndrrul ,\r('II(';I"
e .I\lfl'('(10 Ali
gtH3to

I ..isbo»

el(' Lima -lll(·dalha

dl' ('oh!'(·.

7.· Oompnnhín de reformados
r:Wil'I' dI' llrito l' HilvlI-

l\1w-deo dI' ;L" claHH(', Antonio.
llW([lIllta dI' prutn.
'1'c'IIClltl' d(' infanu-ri»,
ohrns p"I,lil';li-l, COIIlI1\ .rcio
)'0

7." -

mcdulha

III'

{'III l'OllllllÍHH:LO 110 IlIiniHftorio rlns
industrin, AIIg'u,lo ('('Hill' lli7.:tl'·

('

prata.

~1'I'l'l'lal'iil 11'1'~1;1I111
""~ 1I1'~lIl'ill' lia "III'rTôI-lIir('r~;il)

gl'rôll-

2."

1I1'11ô1l'li~~()

:-llla :\Tng('~tadl' 1';1 I:"i Ill:ll1r1a d(,('lnl':\l' n:pil'nllli' a (lni('ial, pOI' KI' :u'h:lI' l'OllI1'1'l']lI'lldi(1n lla" di !,,,,il"lI'
d:ls ('011'
ta' (1<: II'i (IP 17 (11' J]()\,('lllht'o de 1i:lll (' f> ([ :lIlI'il (!to I H. I.I,
a pt':ll;a abai XI) 1ll1'1lt'iOJlII(1a:
Regimonto

do infantoria

n," 14

Pl'illll'il'o cabo n," I ::l:ll (1(: llJatl'i('1I1a (' ,I:l da :!:' ('(llllp:lIIhia (lo ~,o h:tI:llltí\o, ..\nt(lllill
1I1':tdll Rillll ,'ol'tI. n.

Ih'('I:II'lhl' lJIII' o pl'illll it'" (,:lhll, 1·:tIlt:ll'dll do \111:11':",
IIrdl'II1
do I' 1'I'('il" II." ;:~l d" 11111111 pn' -illlll lillllll
foi.'\I','I:II'ado :I pil'lll\1t Il IIl1h'illl ('''lIl a gl':ldltal';lll dl' pI'i
JIll'II'II HI'~"lltll, IlI'I'II'Il{'(' 0111
I·I..ril1l!'l1to d(' illlilllkl'ia
11.° 11.

'1111 111'1:

lU

Licenças concedidas por motivo de molestla aos offlclaes abaixo
mencionados:

!.l.o -

Em
sado:

s ': âo de 17 do d z muro do ann

pr ximo pa _

Regimento de oaQadores n,· 7
Alferes,
tio 'o dia

Em

.Ang lo L opoldo da

para

zssao d

Sou a, qual' nta e

rllZ'

e tratar,
26 do me mo m

Z:

Regimento de infantaria n,· 17
Alf ire , Joaquim

pHm ., tratar

J o " ..avier II nriqu

,qual'

nta dia,

.onv ini mt .m mt "

10, o - Licenças registadas concedidas aos omclaes abalIo mencionados;
Regiment.o de artilheria

Primeiro
Amara!

n,· 2

t ')(>IIIl', Luiz
'llndido d" Alhuqu
ardoso, prol'0g. '10 por (', mta dia

rque

do

Regimento de oavallaria n,. 3
'npitâo,

Antonio

Jo " de

:OU

a Duro o, trinta

dia,

Regimento de in! nteria n,O4
,\)fl'rt'~, 'I'IH'ocloro Iil de Fiau 'ir «lo
.....
/\ 'i\o por l' entu <lia,

'nrtuona,

pruro-

Regimento de ln! nt ria n,o 19

Tenente , '1'11sotonio () uvio Ornella
dias,
Regimento de infanteri
apitêo,

Brul>",
o

111.«1

l

n,O 21

J o . " J oaqllilll d.. f igueir ,(10,

nta dia,

11.°-Fol
confirmada a licença registada que o commandante da LI divisão militar concedeu ao ornclal abaixo mencionado;
Regimento n,· ts de in! nt ri do Imp r dor da Au trl
Frane! co J 08

r

II

'nl'

hll1111' Em

to ('o 1ft ,1 ,'il\'

trin

di

'

ORDEM DO EXERCITO N." 1

20

Obituario

Dezembro
))

))
))
1l

))

1- General de brigada reformado, José Ferreira da Cunha J unior.
6 - General de brigada reformado, João José
de Almeida.
9 - Majo.r reformado, Francisco Antonio Ferreira.
14 - General de divisão reformado, José do
Vasconcellos Noronha e Menezes.
15 - Coronel reformado, Francisco Pedro dos
Martyres da Silva Lima.
17 - Capitão de cavallaria em inactividade temporaria, J osé Pinheiro Mascarenhas Valdez.
28 - Tenente da companhia de corr cção n. o 2,
João Ricardo Barr to Mona.
Rectifi('nQltO

.'a ordem do exercito n.O :37 de 28 de dezembro do anno provimo
passado, pago 1'133,lin. 10, 11 e 30, onde se lê "artigo :3:3. <lo eupi
tulo !J,o" deve ler-se "artigo 34.0 do capitulo 10..".
0

João Cll,1'ysostomode Abreu e Sousa.
Está conforme.

o

direotor gera.l,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERR.\
9 DE JANEIHO DE 1892

ORDEM DO EXEROITO

,

Publica-se ao exercito o seguinte:

Dccrclo
• ecrctaria tl'estado dos Ilt'~o(io, tIa "IIt-rra- Ht'parti~ão tln l!,lhill'!f'
'I'cndo

a commissão

encnrr

CJlIe dize-m ri ~p,'ito

nu-ntos

aprv-a-ntndo

a primeira

p:l1'l('

d« rever Os rl'gnlado «xc rcito a~,ti\'()
11< s seus trabulhos : lu-i por
para a o!,rr:mi"a(·(ltl ,la reserva
'''':"\Ila

Ú I'C,Ll'\'H

bem apprOY:ll' () rogulamunr«
do ('X('l'L,j(O activo, que faz part t1'I'st' tll'('j'('t 1 I' ],ai 'a
assignudo 1'1'10 pr' .identc II, con ,,\1111 Ijp mini tro: , ministro
(' sPL')'('Íal'io tl't.;:-;t:ulo (1 11'glll'iu d t ~It, 1'1':1. <' P IOR ministros
fi K .vroturios
.l'r> tr I., (lu II '''ol'i)
ti) reino
dos t·l,t'II·~iaslieos
(J de jlltil:;I,
t eh fazl'llIla
t' ubstiuu
para (oa!)" os efl't·itos o 1'1'g111allll'lüo :"\P1'I'O\ udo pOl' (h'croto <1(\ \l tle março (lI' 1 )~i,
O 1\1(' \111l 111'l' ideuto (ln I',m lho rl mini 'tI'O , mini tros
o li ~e.l'(·t<tl'jo' 11'1', uul», a im o t aliam ('II! .ndi ,) (' 1: «am
1','Pl:l1t;ll', Pa\:o, cm :11't!( dl'z 1ll 10 di' 1 U t,
1:1' I.
('III'!/
dr. 1 /I
tJWnl
Lopo 1 "I 11 'w)I}Jrtin'
'(jSffilllli

.1/,111)

C!JI'i1lo

úrl

.111111rtu .II/tlill'o
dll

rir.

tUO)' I

('w','alhu

.,/m'i'llllll)

(~II""tlli1J,

Regulamento a que se refore o decreto d'esta da!
C,\l'I'lTLO I

I, O lt'l'I'itol'in ,lo ('u)) in IIt" (lo l'l'ino iII! [lll.
di\'i(lr.· (' ('111 tllll!
di b'i(,to 11l' l' l'ut,lIIl1 nt,
I' 1'1' ('1'\":1 'l1l:tIIto
:lll
I'I·rrill1 'lHO ti ia nn! 'I'ja I' l', :1d()l'l' do .·PI' 'it 1 m·ti\'o,
'ollful'lIl1' o Illla 11' I ,0 ).
Al'ti,t"

jacpnh

(I

ORDEM DO EXEIWITO

N,o :2

Art. ') ° Cnda distrieto comprChCll(10 io(bi:! as pra(;ns (ln.
primeira ou I:l<'gunda rcacrva, n'clle domiciliadas, seja qual
for
pORio, arma OH serviço a fllle pt'l'teJ\çmn,
!:i 1.0 Os rcscrvistus de infnnterin ou eH(:a(lol'('H (lp cada
districto,
(llHlHdo furem eh:unadoK
ao serviço uctivo, or-

°

dinaria ou cxtraordluavinmcntc,
serão, ('JJl l'('gl'a, eucor
porudos
no respectivo
regimento
de iniuntcrin ou cnça-

dores, conformo o quadro n. o 2,
~ 2.0 A ~6<1e de cndn hatalhrw

(lo rcscrvu

Ô lt <10 ai:;-

tricto correspondenteArt, :3,0 () conunmvlo (lo districto (li! )'{'('I'Ht:\111 1110 (' reserva será exercido 1'01' um nlllvinl ;;UJl .rior de illfaJltl'l'ia

<loexercito activo, 0\1 l' .fomuulo ilH'apaz elo serviço .u-tivo,
nos Ü'rmOH elo § 1,° (lo artigo \),0 da cruta do lei dI' :!~
de agotí(o <1(' l8H7, nomcu.lo 1)('10 ministro da ~1I ']'I'a, (pIe
l:!el':l t:nnb01l1 o ('onnnaJH1:mte (lo n-spcctiv» halalhao de
reserva,
§ 1,0 Quan(lo () l'l'ginll'nlo de infnnteriu OH e:H;:ulOJ'(',1
('OJTC !l0ll(ll'nte
estiver (lo gnarlli(Jlo
nn ~l,(lc do districto
d( 1'I'('rnt:llll<'llto
o 1'(';;(,1'\,:1, o «oumuuulo
(lo hntnlhào e
di tricto
i'l'l':'t
('~'(,J'('ic1() pelo tc'l\l'llk
('01'0111'1 110 1'(d'('l'i(lo
I'rginH'llto, (l'w IlI'J':'! (li p('llsado (1m; ::"'J'Vi~'o,.;ol'(liJl:ll'ios dn
Cjlll' trata
o artigo 200," (lo l'l'glll:111H'llto lk ~ 1 (ll' lIo\'('lllhl'o
(1· 18(iG,
~ ~,o Na falta on illljll'tlill\('nto
do ('OllIll1:IIICI:llltl' do (li trido, no ('n~() (lo ~ 1,° (l'I'stl' :II,tigo,
('1':\ o l'ol11llJ:llHlo
l'xI'l'(,j(lo

lH'lo

intt'rinallll'llte

o(li('ial

(PW III';<clJIjlclI!to

n,

flllH'<;ões (k ll'lll'llte ('())'olll'l, ]l()l1H'at!n PI'lo 1'01ll1ll:\IHl:11IIn
110 ]'('gimrnto, o Qlla1ll:11'Iieipar:'1
a 11()Jll(':ll,':11l pal':l () fll1t1l'tI'l gCll<'l'nl da Ilh'is;~(), ' ()' outl'O (':lI;oR, () ('()IJlI1\:tlHl:lllfl' d:~
(li"i ao 1I0JJl('lIn't 11111oflit·ial Rl1l'(')'illl', ('fll'it:l() (te inl'ntdl'!'ia
oH of1ieial snp rim' l'C'f'orm:t<lo iUl':l]wlI ele ('J'\'i('o :\(·ti\'o'
1'C itlinc10 11:1 di\'i::;<lo, p:\1':t ·.'CI·cel· intt-l'iIl:mJC1IlI'
() (·om:
lllalHlo,
Al't. 4,° O:; l'olllll1an(I:I1I!t:l'l dos distl'idOR (1<- 1'l'('l'11In11l('11to
C rC;;('l'va (PJ(' f(lI't'Jll o(Jil'ia(')'I
110 e."l'I'l'ito al'livo Y('lll'('mo

a gl'atilj(,l\(;ao 1lI<'1lf':t! (I( ~;);,()OO l' "i , ('
('i:l('8 I'cf'ol'Jlla(los li (Ie I ~):( 00 l'("if\,

*

1,0

.A

~ :!,o ()"

dilA di ll'ido
()f1i('i:t<',;

!lI)

,
I

(li fI'idos dI' 1'('l'l'lItHIII('Jlto
III\' u gl'atili(':\\::lo
do
,

I

(l( ('
,

(!II<'

(\(. jll'Z:H! (1(, 1'_"p<,dil'lIt(· l'1':l() p:l"'a

mall(lantl·

tI'

(lI!

·t'ei 'io

IIItermllnu'lIt'

o

011

"('I'I'ill)

:I<'tivo,

(' 1'(' '('I'VII,

('I)JIIIlJllllllo

I' 1111111, 11110

(.ÜlltIJllllltll

"

1<11'('11\
ofli!ll'!08

do:;

('()JJlIl1:l11l1:tllk

po<1('J': II
(li tl·jolo

11:(I

dI)

JI(lJ'("lll

(lo l'egiJll<'llto

(\11011(10

l'

('olll-

:1('('1111111-

('

1111 ull-

:UI II11HIlIl

p!'(·ti\'lI,

('r'

lhe -lia :11JOllal1:
do curpo,

Art.

:),0

()

a de 'pC:lll. tIL> ','p .dicnt ~ (1 conunando
, ,
(111:\111'0 <1<> \::111:

(11tricto <10 rccrulnmento

(}

res n-va con ta (lo '('gnintc:

Um ofli 'ial

np rior, connnuudnntc

;

'Cm PI'illH'il'(l ':lJ'g -nto ;
Doi .~('glln(l(l' :tl'l:)l'nto';

UlIl so!,ln(ln;
('o mete i1'11 , cm mu n 1'0 vnria YC' I;
Fi"is, «m muuer I vnriuvcl.
~ 1.8 ...~o, IIi triclo (1 rcr-rut.un nto c rcs rva n. o 1.
'> '" :-) 1q c .)t) em ('U','L ar a (', tlw comprchcndido
o
_, d, ','
-"
, ,
bairro Il( ]~1 boa e PO['t , () quadro <lo (11"indo terá
mal 11m ':lI'O'!'l1t
r formado, cn"nrl'("J"ldo di c n.ljnvar
.ulmini. tl'ado~ do bairro II. C crip lIl'a~~o relativa :i rservas, Qnand
nn ',de (lo di-tricto n io
tivr r d
Larui 'rLO o rceimcnt
do in fanteri OH cnçr dore 1'01'1" pondent ,O
U (PI.ldI'O
r.í. UU6Y'Jll nt. do com mui'
11dudo ,
~

~.n

o

p

u-i 'lo '. c fld,
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respectivos
deposites,
serão fornecidos pelos regimentos
corrcspoudontce§ 7 o No caso elo § 1.o do artigo 300, as }lrnc;a de prot
do exercito activo dos quadros dos districtos, comparecelU
ú in::;trnc<;110 regimental,
exc pto quando os l'c::;p ectivos
cOllllUanuantes informem que fazem muita falta ao serviço,
devendo, porém, comparecer sempre quaudo haja mudança
de armamento
ou de tactica. E~tas pra<;fls compare
.m
tmuhcm 1l::;formaturas para distribniçâo
do prct, rancho,
recolher e revistas <ln,companhia a que c"t~o uddidas.
Art. Ü o Os f:lcgll1Hlos sarg<.J1l tos dos c"C!na<lrIJl'i"l de rcserva, oncarregndos
u(' coadj uvnr os uflicines dos rcgim mtos activos
na cBcl"Ípturaçfio
(las reservas, nos termos
elo
§ 1.0 do al'ligo U7 o do decreto com forçu do lei de :30 de
outubro do 1HH4, serão escolhidos entre 001 do igual graduaçà I dos esquadrões activos,
que satisfac;am
Ú c01ll1iç;11O do
§ 300 do artigo 500 do presente rt'glll:lllH'ntu, ~ indo-lhes
applicuvcl o proecitundo
nos ~§ 40°, ;)00 e 70° do iuosmo
artigo,
e não serâo contados no quadro dos esquadrões
adi YOo o
o

o

o

o

Art,

70°

Quando na

l'1';-1'l"va nao hnja um

~(,ae <lo districto

de rcerutamcnto

e

dI' "'IUll'lli<;:to, os Harg 'lltns vcncerZi" pOl"Ill:mclltcllwnte () Hub<\i<1io de J"(':iidcncia ('vl'lllnnl,
(' o,; solda(los
c cOl'noteiros krfi,o, alem <lo "eH Y('llcim 'Illo
ol'llinario, :t gmtific:t(;tio
diaria
de 30 r('is, (' lü{lati :IS praças <lI' pl'd 1"l'l"(,OI'loi'to o p:w a dinhl'iloo e li allxilio
ma 'imo
para r:meho
<la l'e~p('di\Ta el:lO\:;eo
~ 1111icoo 001 s:trgl'lttoti rdill'lll:l<los
YOllcerâo
a gratilien,Ç?IO
to rt'-i" di:ll"iOi:l, C (lH fiei:;, finl' 1,oü('IOao HeI' ]ll'a<;HS
COl"jlo

a., ~

J"lof,)j°llladns

dos eo"ercitoH

l"('illo ou <lo 1lltrmll:lI', a

11..

1["

1~()

l'loi" (liarioj4o
Art. ~oo

1"0 (puuotcl gen('ral
de calla di Vi..Zlil te J"rilo)"ial
k \'I°l'l~ 1I111a l"1'parti<;fw Clll°:ll'I'l'g:H1a
Ile lodo:; ()' sl"l"\"il,'os
(h )"p(Ornta1l1l l1to c l"I'SI'l'\'HH, de (111l' serA t'h(.f(' Hill :Uljll11lo,
oJHeial };\11Jl~IOi()J"ou ("apitao do corpo (lo (',,!:ulo Illniol:o
~ 1I11icoo
ITO (":1 'o d, 1llOhili, a<;:lO di! <1ivis:.o, () 1"111'1'( (la
r !lnl'ti\:;w Ilt, 1'('('l'lttallH nt.fI I' 1'(:-;C1"\":1
8('l":í o eludi'
(lo (',tacto lIIaio!" da di\'i"ào
tPITitol"i:do
.\1"10 \)," ,\0 (O{)1l111l:lllil:lIItl' do diHtloidos
t' lmlalll'l
II'
l'psr lova llH"lllltlll' lt I' "'ll1ll1'(' PJl1 (lia:t
l'hllilllt l' t"l"ijl(llrao

( 't ,

o

1:0 A doR lino dI' 1I1:dl'il"1lIn (' 1"," i (O!!
om 'i.Hoil (lLJ (OIO,'lt (1 I 1 jl('d' " l,lallt:lO
'>
A 100
1 lO1\ 10flg ('I IIl:1tt ll'IIo I•• (' 1"(1"1o
>

10(

0('

I)

o

_o

ll;:, Illlnlll"l)

(10 11Illallto('s

{, lIa

IIi oil'lill:ll"t
,I"
dI' !'t' , n:t;
(tiS

plOIt;:tS IPI'

(I,lO ('II'o

:thi

lO111:1101'::;

. ali ti-
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rem dircctamcnto,
e folhas de registo das praças de pret
do mesmo batalhão ;
J. o A de todos os mais livros, registos e diarios de for~'a
que, pelas disposições cm vig'or, devem existir llOS regimentes activos, de fôrma que a admilli"tra<;tl.o e serviço
(restes batalhões se possa excrc 'r ind 'pcndelltt'Ulente;
4.° Relações por armas ou serviços, elas. ('s, corpos cm
que têcm aberta a matricula, postos, c concelho' d . todos
os reservistaa domiciliados no respectivo <li tricto (modelo
n." 1);
r). o Os avisos individuacs para o chamamento á oil'('dividade de todos os oílicines do exercito activo cm disponi.
bilidado, inactividade,
ou rlo reserva, domiciliado' no districto :
(i." Listas, m duplicado, separadas, por armas Ol~ serviços, elas es, e parochias civis de todos o re icrvisuu ,
para dirigir aos regedores c parochos no <::\.0 de C011YOca~'ã() dns reservas, g'cral ou parcial (modelo n, o 2);
7. o O numero sufíicicnto
<lo exemplares d()~ cditaes para
n convocação da' r 'servas, para '('r III ailL'ados nas portas das igreja', das juntas <lo parochia, admini: tra~o(" de
cone ilho ou bairro, paços dos concelhos, ('.'fa<;o\' de caminho de ferro, csquadrn
de policia o outro l(lg':ll"\.' Pllblicos elo costuuie ;
8. o • \s g'nial:; de mm'dl/\' pnru os rc ervi tas <'111 lurrmollia com o plano lI> lllohili 'a<;.tQ . a' in trllcS·i) .' do quartel g'l'lll'ral;

n." A::; cademctas de todo os resPl'\"istas, quC' . ('rào
elal)()J'a<la
SCg'lllHlo o llHlll..Jo ll.O ::, ella(las I'lll cad.l I~)
llm com o tI('llo 110 corpo on (lo IJatalh.w d(' r (l,,\.:! ÚJl(k
a ~ll'a<;a se alie tou ( l'1lbril·:(la. (I eh HIll' ·!la 1'(')0 r p_
chVOf!

(·Olll1l1:\1l1lalltl'J;.
0

l:$ 1.

As ('Ia

Sl'loI

(1('

1'1

l'g'lllldn

I'vi

r

t.
'lO

'J'VH

".lo
ou

r

t'

feri.ln
n I lllmo
III b, i.-a d lilli-
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§ 4,0 O ministerio <la guerra fornecerá aos eommandantos dos batalhões ele reserva os competentes
livros do matricula e registo disciplinar,
§ [),o As rela~ões de que trata o n. o 4,0 do presente artigo serão oacripturndns,
observnndo as scguintes regras:
a) As relações con"titnem tantos cadernos quantas as
nnnas ou serviços c as classes, um para cada classe de eada arma ou serviço ;
u) No fim de cada auno serão archivados
os cadernos
correspondentes ús classes que, durante esse an110, pasi:!aram Ú seguu<1a reserva OH tiveram baixa dcíinitivn, c organisar se-hão os cadernos para inscrever os reservistas
qne·
mudarem de I'!itllaçfw no 110VO nnno ;
c) Os cadernos nrcliivados de que trata a alínea autcrior
scr;w pelo inspector

maudados

inutilisar

no Hill da inspcc-

<;âo,
Art, lO, o Os eOllunan<lantei:! dos districtos do recrutamcuto e reserva envial'fio monsnlmcntc aos ndminietrndores dos l'oneelh08 ou bairros do respectivo districto relações

daH Pl':t<::tt> (111<', cm virtude
<lo prescripto
nns artigos :)4,°,
f>ü,o e [)(L d'oste l'<'gnlillllpllto,
se lhes <lPYillll1 ter npl'csentado durante o mcz anterior.
Art. 11,0 OH comuumduntcs
dos distrivío
de recrutamento e rcsorvn cnvinrào III .nsnhnentc
{I secrctm'ia
da
guerra, 2,a rcpnrti<;fio, () ao <lllartd gPllCl'HI lla (livisfw, map'
pa8, um do hatal!t 'LO (1(, ['t':'H'l'va (mo(lclo 11, o l), I' ou1rl> Ilos
ofliciae::; I' }ll'IU;:tt> 11" )11'1'1 li\! I' '81'1'\'11, P"I'!<'lll'ClIh'::í ao disO

Ü'iC'to, <1\10 não

serva

*

(modelo
llllico,

o::;

faJ\el\l pai'!"
11 ,u

tlo J'1'::ipectj\'()

hatnlhi\o

ele I'C'

f»),

clito.

l'OlIlIll:lI\I1nntc,'

c1l\'i:ll':'o, nos m ,limo,

perioclos,

aos ('OllllllillHlillltes do' l'CfljlPI,t.ivos l'I'gillll'lltO.
11 l' 'lnçiw dos ofli('.ia<H infl'1'iol'c'
!lo c '('1'('i10 :wliyo pcr:
tlTICClII " aoS quadros
(lo~ di tl'id,)s, o, ql1:1l'
::;Cr.lO incluidos nas J'l'lnçõl's <pI<,) Ol.l 1'l'gillH'I1111S (,llyinlll llH'IIf\:tllllc'nte :'t srel'et:tl'ia <h gl1<'l'l'n, :!,a I'epm'li 'UI),
Art. 12,0 () ('(lllllIIHlHlnntL' do di, trido (lu ]'( ('r1l1aml'nto
c 1'1' "1'\'1\ • l'll CIH'Hl'I,,\g, (lo da atllllini il'lII'~lO (' :1))01111 a
faz 'r lU; Jll'a~:l. do quadril pm'lIlnll 111<', )'08 I ,i ia (' JlrH<;~l ,la' tropas Hetivfl
(li' , ('(llll Qll, Iqll 'I' fim, '('j:tlll :1<1dllbt> ao tli8tl'ieto,

§

tini\! l. QllIlld)

'
t'l.]lt, (1U gtl:ll'l\lc.:âo
ctlvlua

te,

todo

1(1

(' tal!

o l' O'in 1'1Ito :1('(VO
11'\

..,

l'ILL <lo di trido,

110 BCI'\i<;o S lli u n

llillH , P 11'.
l'ff'it li:! IIlmilli

Cl':LO fl

0.:1lllai8

11' \
o

'I,

ab

tl'niÍ\o

('01'1'(\

l)OIHlf'llt!' (\ •

IIi

llll.i:t !Ir {'II'('·

(I

fJ

do ql\ ldI'o jll'l'lIll\JlI n
ti
·1li'jlll{·nto
(1
, Ú l.a l' II1P, lJ.i
(IL
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1.o bntalhào do dito regimento, dev mdo a sua con tn corrente escripturar-se
no regi:;to D da mesma companhia.
Art. 13." .\0 quadre permanente dos districto incumbe,
quando for legalmenh' determina.ln, dar instrucção ;b praças da scgulllh reserva, que a nuo teuliam r -cebido nu cxercito nctivo.
§ unico , 1: 'este serviço 8er10 au.-iliatlos por officiacs e
praças destacadas elo exercito activo, 0111 proporções convenioutes.
Art.

14.0 O pessoal

0.0 quadro

a08

o.i,;ll'il!fn:s

l'1):l(lj uva

o re spoctivo commandanto cm todos O~ erviços <pw P')l'
este lhes for ordenado .
.Art. 10.0 Todas as pretensões da' prar;a::; licenciadas H,L
reserva sobem ;Is estações superiores por iutcnncdio do
connunudante

(10 districto,

(lue as informará

devi(lalllcnte,

juntando

,111(', quando ncccssnrio, a.n()ta de a~selltamelltos.
§ uuico. O. re '('l'yistas que, com licença, estiverem auscntcs (lo seu domicilio, qumulo <1(' '(J('1ll pr 1'0g': \·i\o da licença

ou tiverem qualquer 1)1'l't(·I1>':l.0,}lotl('l';t(I tlirig'il"l;(', directamente ou por iutermedio do admilli:;tr,ulor'
do 'olll'('lho
OH hai rro, aos eonunundn lltes <los tlistl'id(ls onJe l'e 'i(lil' '111
temporil 1'ialll' 'Il k, O,; (lltal'S as 011"ia 1',\.0 ao. COllllll<llHI:llItl
dos tli:;tl'ieto.' do. d(jlllieilio~ (lo (Iitos l'C ol'\'i la:o;, pam terelll o COllvCllicnte
debtillo.
Al't. l(i." Em t'Ht1a di Irietu haver:í Hill dia!'i() de lIIoóilis,,~t{oJ cm (1'10 dev(,l'<Lo estar in(li 'ada dia a (lia a 0!lcl'Hções a 1'.'(·(,\1t:l1', bégnnJo as iUtitl'llCÇÕCS daboratl; . pelo

cOlUlllando do corpo do c~t:l<lo maior:
1.o ~ TO ca'o (la lllOhili :t\,'ào da pl'illl 'im r' ('1'\ a j
~,o TO eatio da llIo1Jilisa ·ilO g '1': I 110 c."OI'cito,
Art. 17,0 Os COllllll:\lI(lanle
(lo di trit· o tI 1'0 l'utam<;mto
~'t' (I'\'tt
ollviara!) SCIlH, trallllt lItl·, :lU, :)1 til' julho
e 31 ue Janeiro do catla atlJlU,:'t
replll'til.'u s tl rt l'rui tmcnto {~1'1'8 '1'V:\ (los (l'lII1'kis g('llol'a' r lal.'uo nUIll(.ril'H
por arma '. eOI'l)()8 0111 quo t0<'1II ah '1'11 n. Illlltriellla, 110 <'1'(l

co

mos

<lo <h'l'o:ito

110

artig()

:~~).n l

~ 1.0

do uI'ti

(I

:)0.0

<lo

presento r('glllaIlH'lIto, }10 to ,da
. (' l'HUC lho. (1\, tIHla
as Pl'[tç'i1.S <lu pr('t <la prilll('im ou '~lllHIH r'
1'\':1 <lolllil'iliaàas no r ';;pcctivo ditri 'tu) r 't't'1'i(ln' a :10 de juullO l' :11
<1e d('ZPlll hl'O an(priol'l' (mo(l(·I, n/' (j • ü- \ '7 ..
"-.,
§ 1.0 Enviamo na' 1110 111:1 <latn ruI, CO' llomiuu
d
ofli 'ia s de 1'('. ('I'va (modelo 11.0).
•
§ 2.° () CllIllTll'l!I(lill1t·
(lo di tl'icto th ilha
Ij'lel'11t(·s ('IlVialll (lil'l'cialllull!
no c lUlll'\ll lu d ' lrpo d .' tatlu
Inaio!':t
1'lln<;i d ' (Pl!.! trata
pl'C ui t
tig
cu'
].

,

<

'""I

\
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das unidades activas e de re§ 3.0 Os commanuantcs
serva enviarão semestralmente,
até 31 de julho e 131 do
janeiro de cada anHo, ao commandantc
do corpo do estado
maior c ao quartel general da respectiva
divisão, mappas da força effectiva dos corpos e relações nniucricas,
por districtos de recrutamento
(' reserva, do todas as praças da primeira e segunda reserva que, nos termos do disposto no artigo 35. o e § 1.0 do artigo :JG. o do presente regulamento,
tiverem a matricula aberta nos livros competentes das ditas unidades, referidas a 30 de junho 0:31 de
dezembro anteriores (mo<lclos n.OS DolO).
§ 4.0 Nas mesmas datas, as tropas montadas
i cscula
pratica de cavallaria enviarão, no commando do corpo (lo
estado maior, mappas dos solipedes (lne tiv rem, distinguindo os (111etêcm menos do quatro annos, de quatro a
doze nnnos c mais do que esta idndr-, A 2.a companhia da
admínistraçào
militar cnviarú
um mal)l!a do numero
de
vehiculos que possuir, indicando se sfio cobertos ou d('~ '0bertos, o numero de rodas, e quantos solipcdos lhe i-:W
atrclnclos.
Al·l. 18.0 Em toam! as rclaçõos, iuappns e documcn os
que. disserem respci to Ú scgund» reserva, (listillgnil' Kl' ltrLO
sempre as praças qlle serviram no exercito activo c nhi
completaram
a sua iustrncçào de recruta, (las qne 11:io serviram no mesmo exercito ou não completaram
a sua ill-

stl'I1("(::io mili tal'.
Art, 1\J." Ui'! comm.mdantcs
tlml (listrietoti d recrutamente e reserva corr.-spunrlcr ;;(,-11:10 :
(() Dircctmnen íc : com o quartel genl'l'al da divisào 1lIi Iital' a fillo )l('l't('IH;am,
:t insp('('(:ao
geral de int:l1lt(,l'ia. oS
COlllIlJalHI:lllt('S <lo;; corpos aet.ivo da>! tlifli.'I'l'llt 'H Hl";I·I·,
OS COl1UIlHlHlallt(,S (1m; p;lIarclns 1Il1ll1icipa('fj (' baf:dltõ( fi (la
gll:mla
nseal, os cOll11Jlalld:llltes (1m; (Iilltridoi! (II' rel"l'lltaIII 'lIto l' rmwrV:I, atl

:mdori<1a(I('s civis da aro a <lo fiClI di:,;tri-

do, c a dil'cC~i'LO da adlllillistl"H~ao

de adll1illistra~·rLO;
") Por intel'llH'tlio
1'(

'l'Ilt:IIl1!'lltO

militar

para

dI' cada cOJl1lllall,lanl(' d'

(' I'n;C'I'\';t: com as llllc1ol'i(1:ulc

(!II 'i'tU( •

(!isÍl'il'11I ,].:

l'ivi, da

:II·'

a

do l"('Spt: ·tivo <listrido·

c)

intl'l'IIl(,t!io d~) (pwl'tl'1 P; lleral: ('om o JIlinblcri,)
(' tO(!as ai! nlll'l())'i(latl('s slIp('rion'K llito ('ti)l 'l'ilieadai! ll'esle j'('gltl:tIlH'lltO.
1lIli('o. O>! cOllllTlH1l1lalltl'S <10>;di tl'idm; (1:1;; ilhas :llljaPOl·

,!:t gnerra

*

cone 'JlOlltl('1l1 se dil'l'ctnlll('llk
corpo (1" ('stml" maior.
CClItCi:!

·om o COlllllHlIlc1() (lo
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Art, 20,0 08 eOll1mundantes dos districtos de recrutatamento c reserva deverão pas ar as revi 'tas d insl)ec~'flO
de q ue trata o artigo 4U, o elo ln'cliente l' '()'ulam nto.
~ 1.0 N' catas revistas, o oili 'ial será «nnprc a .ompunhndo' por um sargento 0.0 quadro permanente
do districto.
~ 2,0 Qllumlo no concelho ou hairro em que se r alise
a l~'vista residirem ofllciacs do r sorva, poderão, prcstnndo-se elles, ser emp1'cgauo8 em cuadjuvar o of}lcial que
pa sal' a revista,
Art, 21.0 O chefe da l'epal'ti~iio de r crutalllento (' rcservas do quarto] general informa e prepara, para s 'r levado a despacho do g('l1eral commnndante (la divi~âo, todo
o expediente e pretensões quc se referem a recrutamento
e ás re ervas,
Ar], 22,0 Á repartição
do recrutamento
e re,scl'vn::; do
quartel general incumbe ele 'ignal', im harmoniu com as
ord ns superior '::; ou o plano de mobilisnção :
1.0 Os corpos a (lue devcui reunir os 1'0 .ervi stas ele artilhcria e eavnllariu, no caso d ' chamamcnto ordinario d'tl
cxtraordinario ua reserva, 011 dr, (lllalqu'l' elas ,
:,?,u O num '1' de praça~ de infant 'ria que, no (':I o de
1110hili:;açào, dpvl'l'ao HC1' 'ncorpont<las em 1'!'gimouto (lif)'!'l'outl' (lo corrpspolHlcntc ao distrieto 'Ill (1'1 l' 'tao clomiciliatla ,

~ uuÍeo, Salvo acotcrlllilla~a() sllp,oriol' cm (OonLrario, Lo<los os r 'S 'l'vLtas da )lH\'llUt arma
>spe 'ialicladp dOlllicil iadas nn cada concelho, (pIando chamaclo, ao "l'Vi)o
l;crào matHl:HloH eu 'or}tol'al' na lllcsma lllli(lad".
\.I'!, ~;l." A rl'plu'li,olto III' )',' 'l'tlt:Ull ato
<1' l' S 'rva"
<lo (l'lartd g' 'uvl'al da divis.lO (lpvl'd:
1 'I'
l'
,
,
('r cm (la mltpp:t"
l'('VI:-\tns
tOllo>;"
,'111<
tI' "
<I

por a\'lllaS, C0"I)OS(.111 (ln' lêem alJt'l't:l a lIIatricula,
jlJ t)
e)a..,,o;C>ie (li, 'tricto,
<lI' l'e '!'llt:\I1lI'I\t(l
, 1'1', I'\'a (lc todo

oS<l."cscrvi~t:\l'l d"lIlicili:\(los na ar
11,

n,

<)

o

Tcl'

11-,\,

l~ e 1:? A)'

r 'l0 ,~,

"

'II

da di,'i a

"

I

(ruotl ,lo,

cll' l't l'l'nta
mento
lIlúbili .tl'11O
em Vil'tllcl
ol'<lllll:; ~lIp 'rio)'l's, U '\'('1': o .. 'I' ('IICOI'pora_
das nos <lifl'cl'en tc: corpo';
o, Tel' P!' mpta a 'OlllPOS!~o:o llttlnel'ica dos qll:L(lt'lI (lo
CXl'l'Cltll actiVo (Pll' (1'\' 'mo !l' bu -eHl' o' l' , 'l'vi ta I' li . I'
OS ]l nto:; onde
(1 hlto !h: (liJ'ig-il"
4, n }i'Ol'll\tdHI'
itin 'l':ll'ios clu' o: l'
l>l'g'llil' (le.(I,' o pllllt)
(1(, apl'l' enta(',lll at'
U "'4l1H J'cunil',
-,

1I1l1lH'I'lca',
)11'1' dI tl'ld>
e 1'0 (,l'V1t, (la' pl'IH':\S ({lH', !lo C:\ (J cll'
II ,tr,O(:i

ac

a,

(l'
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Art. 24. o As l'cpnrtiçõeR do recrutnrnento e reservas dos
quarteie gCllcraes enviarão ao commando do corpo do estado maior, semestralmente,
até 15 de agosto e lG de fevereiro de cada anno, copin dos mnpplul de q1le trata o
n.? 1.0 do artigo anterior, referidos a 30 de junho e 31 <lo
dezembro anteriores.
§ nnico. As rcpnl'ti)'õl>S
de recrutamento
e reservas dos
quarteie gcncraes e os ('oll11nand:mtel:! nrilitnrcs das ilhas
ndjucontos enviar/to aos c01l1mandalltcH <108 districtos de
recrutamento
e reserva, monsnlmentc, l'l'la~(ioH elas altera0
ções nas sitna<;ües de todo' oS o íllcincs iudicudos no 11. [>.0
do artigo 0.0 elo presente regulamento,
rcfcridus ao ultimo
dia <1(, cndn mez.
Arl. 25.0 As rcpartições
de reerntamento
f' reRCrV:H1 dos
quarteia

genOl'aCH

to OH eOJ11llltlll<lalltl'i'l

do:; districtos

de rc-

e rcservn das ilhm; a<1jac'<'ut('s onvinrão, semcstralmcute, ató lf) de ngoRto O 1[) de fevereiro,
aos
couuuandos (' inspecções gerae~ das dífforcntcs armas, mappãs, por districtos de recrntamcnto
C reserva,
<los rescrvistas <la respectiva
.mnu domiciliados 11a (livisâ.n ou districto insular, rcfuritlos a
de junho e 31 <1(, dezembro
crutamcnto

ao

anteriol'ci:l.
Art. 26.0 O segundo connnandnntc
dn divisfw deverá
ins}lcct'ionar, pelo menos lima voz ('ada doi>; .umos, os <li .. trietos cIp recrntamento
e reserva <la diviSa ), l'<'gnl:lll<lo.s )
na

partl'

JlosRivcl, pela!'!

ill

trtll:<;ik.

(1111' VigOl'illll

para

as

inspnc<:i'"ieR :'1>1nlli<l:tllct'l adi V:lH.
S 1." N'cstas ilU'!ll' '~õPs .1'I'Ú sempre H(,(l111p:l1lhado ]leIo
ehcfC! <la rcpal'ti(;/io clp 1'(\('l'ttl:tIll('lljo e l'CRl 'rVH~, QllillHlo
cste tenha Il(~ f\l! :lllf\('llt:n' do qU:\l'IPj gl'llPl':d, por (,,,1\> 1110tivo, o COlll1ll11lHlalltc eh tlivil;:\O llOllWHI·:·l \1111 do, ollh-ia<'s
do corpo elo cAta!1n maior, PCI'j<'lll'Ontc ao f[1l:l1'!('1 "'l'neral
a.n <livi, r~o, para c1iJ'igir o ~e1'\'j~o d expe<li<'llte d:~l'l\partl~lW.

§ 2.0 Os commancltlnlcR milit:u'{'s elas ilhaR tl(ljal'('llll'. I
OH lIlll g<'llcral <1(> I)J'ig:l(la 011 ('01'011'1 P-'l )J'(>SS:lll;e '111<' 110me:,,1!) para ('~se fim pelo millistl'O ela "111'1'1':1, poelemo . (1'
Clll':!l'l'C'g:t<loi!
<la in }lC't'<;;w (los di h·ido <las ilhas ad.i:t{'en-

te.
AI't. ~7.0 Ql1anc1o lia só(1!' d~t c1ivi,,:Vl kl'1'ilol'ial ('_ i '1:t
:t1'I1HlílPn:ulo () 1I1a!<'I'i:d pn!'a :t 111ol! iI i :\(::() elo <111:11'1('1 g('lH:l'al,
(,ol11,1H:ll' ao che'Ce <la l'<'p:ll'liC; ~o <k l'<>('1'1I1alll!'llto (.
rCSP1'Y:lS \'lg1:tl'
1)('10 SI'tl bom l'1I1n'!pllinJ('n!!) 't'OIHWI'va~ão.
Art.

:.?:::I.o A 11l'i1llC'ira ,

>t'<;ão 110 ()!lll1llli1llclo

(lo

COl'}lO

(lo
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estado maior ccutralisarú
todo o serviço de 1'0 'ervas, e,
n'cstc sentido, incumbe-lhe:
1.0 Propor,
pm' illieiati\':t pl'Opria, e iuforrnar todas as
propostas
a respeito <las moditie: c;õc:; c mclhornmcntns
a
iutrorluzir nas circum 'crip<;,oc:; dos di::;trietos, organi nção
o serviços das rcservus ;
2, o Subiuettcr á <lelibcrnC;:to <1 ) ministro <1: glll'l'r:lCl'wr.squer duvidas clIw se aprcscut »n nn (','<:<:\1 ;íl.O 110 l"'g't1lamcntos das reservas,
c l'l':;oIvel' l;uhl'e o (IUO 11: () seja (la
eompctencin de outras uuctoridndns ,

3, o Fixar a distribuição dos reservista

pelas

difl'cl'(

ntes

anuas e corpos, cm harmonia com a leg'i 'lay:to vigente, c
com u effectivo dos re crvistas U uuiciliudos cm cadu ui tricto

de recrutamento

c reserva.

§ unico , () ministeri« da guerra enviará ao CI)J))lll<lllllo
do corpo do est.ulo maio!' copi:t de todas a. di 'po içocs
que tornar em l'd:tI;ão Ít>; I' 1'1'\'a,
Ar]. ~\},o ,\ (lil:itl'ihuiC;ào 110 reservista
ele (!l10 tra ~ O
11,0 :Lo do :ll·tigtl antcrim-, sorú envindn li :?,A l'I'parti}.l.o da
diroc)ão g't'I';tI da secretaria da zuerrn até ;}l ele ngo to c
28 de fi!vcl'l'il'o (lo ('ada anilO,
§ llnico, Sl~ o ministl'rio da gllPl'ra n,LO fiZC1' ob 'ITnç/ ()
alguma ú ruf l'i,la di. t1'ilHli~':u até 1~) <le ctCIIl],l'O o 1~)110
lllal'C,'O <ln o:l<la aUllo, COll idcm t;O apP1'ovada"
r;í tt'all _
mittida ás di\'i ÕO tUl'ritOl'ia', l'OIllBl Ild) g ra
clir> ,_

Ç110da a(llllillis(l'ac;~LU militar,

para

('.APITULO

'r
II

Art, 30,0 As l'C. ('1'\':1 do c.'( l'('ito
toda fi!; jll',lI:a '1ue pCl'tl'JICl'm li
rObOI'\'a, 1\11. t"1'I1l0 do artigo ti, o ela
setcmbro do 1 '7 c m i }í'gi I ça
montll,
por

A1't. 31. o Ol:!
licenciar

para

(·OIllIll:.llclnnt
110

a 1'0 'crva,

',-ocutada,

activo

n

<:ompo ta

pl'ill1!'jl',~ c ti

efil'ta (I, Ici
ig 'nt
,LI'

'gllnd

lo 12 li '
I'I..'C1'11 ta..

ao
t 'rlll

soL I' ' l'Ct'l'utaJllt'ltto,
to<la ati !Il".lça
que ti\· 'I' 111 c 11IIII ..
tado o t 1Il1l') legal de cn'ic;o ,nu ,th'o, On jalll llJ. IHI.
elas lic 'IH:iar (le llO\'O para li I' 'ITa 'Ollltnuto
1.0 ~'ào SI' :tl'holll ('lJlllpn'hClI(li,l.
llll IH'
OU ClIlIll)J'illclo unt l~a po!' '1I1al(111 l' 'rim ;
:!," .':lO l' t~jalll \,ltllljll'inc!o aI 'lima COl'!,
1

11H1' ;

o

<li ipli..
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3.0 Não se achem

doentes nos hospitaes, e111goso de
da junta militar ele saude ou convalescentes.
§ 1. ° Estas rcstricções suspendem a passagem para a
reserva unicamente pelo tempo da <1urnçfto (la cansa.
§ 2.° As praças de quulqucr corpo do exercito em scrviço nas provincias ultramarinas,
só pó de ser concedida a
passagem ú reserva, quando chl'guelll áqucllas guami\,õci:l
as praças que as hâo de substituir. Ás praças de quC' (rata
este paragrnpho
serA doscoutndo na reserva o tempo por
que a mais forem conservadas
no effcctivo.
§ n.o Os rcadmittidos
serão liccuc indos pam a rcscrvn
ou despedidos
do serviço militar no dia cm quo t rrninarem a sua readmissão,
sendo-lhes, porém, applicavcis as
disposições dos n.OS 1.°, 2.°, 3.° e §§ 1.0 e 2.° do presento
artigo.
Art. 32.0 Desde que a reserva for chamada, os corpos
mcbilisados
suspenderão
a passagem Ú reserva
ús pra~'ns
que terminarem
o tempo de serviço activo, o isto cmquunto
cativercm os reservistas encorporndos.

licença

Art. 33.° Os reservistas

eondomnados

no fôro civil a

pena maior ser/to nhutidoe ao cílcctivo do exercito.
Ar]. :3-+.° As pru\,aH qlle t mninnroin o H irviço activo
nas fileiras e devam pUi:lHar lL reserva scr;lO inscriptas nas
relações de classes no districto (lo rccrutmncnto t' reservu
para onde se forem domiciliar, tendo os seguintos (1t,~.;(jn(),.:
1.o As prn<;ns pertencentes
:íl:! compnnhins do torped '1ros, 1." c ~." da udministrução
militar, regilll nto de cng nherin, brigada
arlilhcl'ia de lUontanha t' 'ompanhia
n. ° ·1 de artillwl'ia <1e glUll'11i~fto continuamo
n fazer pari'
das mesmas nnidnlks;
2.° As pertencentes
:tos l'Pgilllcnto,
!le :ll'tilherin, ('avallm'ia, eaçadores e infantcria d 'i_"amo <1(' fazer parte

u('

(r '~-

tnH unidndeR, em bOI':L ahi continucm 1l1l\tl'ic111ndaK, na CIl11fOl'lllidaclp elo diHpOi:lio no ar1 igo :3;).0 (lo lll'OH ntc l'q.;nlamento, c quando d' novo forem eh:lmad(H; :lO I't'l'vi~'o, ol'dinal'ia on extl'Hor<1inari<!IlWll«',
iH'r:w II 'orpol':Hl:u:I
llas lInid:HI(~s qlH' lhes fOl'cm (lt'slinad:lK, cm hal'lllOllia com
:tI:! <m!CllS HIl]lCl'ion's,
Pl'('t:!l'l'ip~il('H d\'stc l'('gnlanwn!o oU
pl:l1lo dr mobili:;HI'ào'
,~" 1\ S. pl'IU::U., !H'l't
),
. (1e nrtt 'JJ'II'l'ta
••
11('1'11(e:-ll~S ('()lllpnllln:ls
de g~larl\lç:l() <1:18ilhas H(ljal'('1Ii<'8, fi flcnl'em clomi 'ilin(l:lI:1
l~as
dhas,. nppltca-s -1I1<~Ro (liRpo. (o llO 11.° 1.° (l'('I';(' :11"
ttgo;
"J('relll (lomil'iliar-Hc
para () l'tmtilll'l!t(' () cli::;po, lo
no li." 2."
'
Art. ar)." A lIlatril'ula (la )ll'n~a 1111(',}l('l'lPlle('llllo :lI)
H(~
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exercito a .tivo forem licPl\t'iaclas para a reserva, salvo
as que par-;san'lll A scgllll<la I'Ct;erYH nos termo.' do artigo
:3G,u dr) presento rogulumcnt«,
continunrú alJ<'rta 110 Iivro
competente ela unidade do (1'l(' fiZPJ'(°lll PH1'tp IIlIa1\(lo forem
liccncindns, devendo ser t'llCCl'!'ada
Rc')quando a praça tenha, por qualquer causa, baixa definitiva <lo exercito <lo
contine-nte Oll passe às companhias de' reformados.
~ 1." A disposição cl'cste artigo ('O applicuvel :is pl'n~o,U:l
de infunterin ou cnvallaria que forem tl',lllsfnida"
pam as
guardas municipucs ou fiscnl. (~n:ll1(lo al;":-lllll:t (1'( tas
praç'as tenha, por qunlquor C<lll~a) baixa dcfinitiv.; "lt pa,.;sa cem no outro corpo do exerci to, o' connunndnnt..» lIas
gl~l'<1a,.; muuicipacs
ou batalhões
da gunrda fis~'al f1U'1lOa
devida participat:[w aos COlllUl:lJl~lantcs do,.; reg:l~llcnto,~ de
unrlc as pral:a'
vieram trausferidns para n,' ditas gllar-

das, a fim das respectivas
ou dad.as por findas.

matriculas
,..

serem

.n

'lol'l':lfh"

. .

As pra(:ns de 'llg'(mhel'w, artilhcrin e :Hllllll1lstt-.tC;:lO militar (111C forem trnnsforida« para as gn:lnlas munieipucs OH fiscn l, (111:111111)
a,oVHlll flCI' !il'('lIciarlas
para a r,'~ 01'va, tel'ão }laRsagl'lll, n'c:;:a dnta, a~ (II' infanh'l'i
t para
o
r 'gimellto l'o!Tps]l(md(llt'
ao tlistricto
elc l'l'l'l'utallll'lltll
'
l't'Sl°l'V:t l'm qlH' se V;to domiciliar i a !l(' l'avallaria p_II'a I)
rcgimcnto
que for dl'siglllt<1o pp]o ('Olll1n:llllhnto- (la di\'i 'ito)
em l'nja arca pstiVPl'l°lll (IS (1'I(IIal1l'o{';; (la gl1l11'oIa 11l1ll1i('ipal
ou cOlllpanhias d(' 'avaliaria
da guarda listoal <lt' epl ' fa;r.iaJll
parte, dcy ntlo () COlllllla!1<1antc.' das gll<lJ'(la' muni('il':l(,8
e batalhõ(08 da guarda iitil'al ~IlJi('itn.1' (los COJllmmH!allt(',
(la:\
aivitiõe:-:, Clll tPlll!)() cOlllpdcnt
,111 (1(0'ignclIl o ('''1']>11 (le
ca\'allaria p:lm OH(!,' :I'; (li las pra<;a" eh'v(,lll tI'r pa;;:-:a;'WIll.
Os cOllllll<1l1l1antl's (las di\'isõe' ]>Ot!(ll':W fixar, (1(' 11111llIlIel\!
p(>rlll:nW~ltl',
qn,.tl'S 0:-; ('111'»0" 110 e:t"all:ll'ia
Jl'u'a 011(1" as
]>1':1(:11 11 l' :-;as (·I1'CllllJ. t:lllcia" ,h \ Cl'~to tel' !las. 1;1'111, bcm
crlln,O alÍl'l'al'Clll
(o,,"':t di, po ilO,lO (IHando o jIlIO':tl'l'llI
t'fI)}~ ~.u

YCnll'lltc,
g °3

f)

i'I "

'

N

... () ado <laR 1'1',1<':1

O COllllllHlHlantcs

do,'

li('pJJ('iudn
lWI':l:1 1'<' (" .. va,
f1illi 1' °llt 'I< al'llla
l'('II1<'t(lo" di"\l'il'tIlH
<1(> r'ocrllt:llllf'll I) l'
<'l"'lll

l'lll'POS

olu

0

terâo aos l'Ollllll/l..JHlmlt'iI
r S(°l'\',t n }'Co p('cli\'as folha. (II' l't°gi to n «ua oS th'arao
nos di 'tri ,tos plll(lttanto n~ pra('a~ 1°oti\' 'i'{°lll lic(olll'iada~ na reS!'l'\':t. ~TO (':I 'O (11') p01' qllalqlH'l' moti\'o, ore.
S l'vi"tas
i:\('l'l0Jll
('lt:tma(lo,' no . ('l'\'i 'II, :lo l't.j' 'l'ida (II'
llHt, fllo J'('gisto ~('m() 101l\'i,Hlaspara a' Illli,!acl
III fl'h' a
}lr:t<:a8 fo]' m lOllC()l'Jlol'*la~
. (°11<10(1f'\'olví,ln
para os (li _
tl'i<.:to,

fho I'CCrlltalllPllt,)

° )' °

l'!'\"ll jl:tm

owl
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forem
para

domiciliar, qUHlHl0 estas forem do no, o licenciadas
reserva,
I
§ 4,° Ai:! nuctoridudcs
que receberem
as folhas UO 1'0gisto envia6Lo,
até ao dia 10 do cnüa mcz, :í::! <,,,ta<;õe::!
<1' onde ollas cmanurnm, uma nota ind icundo o numc 1'0 do
folhas <lo registo <1\10 1'eco1>OI'<I111 no iucz anterior.
§ Õ, n No ado <las pl'H<;tl:-lda::! gnal'lla::! municipncs ou
fiscal ~cvercm ser liconci.rdns pam a reserva, ()i') coumumdantes das guardas municipnos c dos uatalhõ(':,; da gnanb
fiscal rcmettcrào
as respectivas folhas do l'{'gi:sto aos "·0111manduutcs <los regimentos do infantcrin e (':t\':dlal'ia .I'ondc
as pl'll<'as foram tl'1ll1sf\:t'i<las para:t::; dila,; gllll,'\la;l, ou para
'os commandnntcs
dos regimentos
p:tm 011\10 as pra<;Hs
n' essa uccasião ti verem passagem, a fim de nhi serem comIt

pletadns

ou ahortns

a" muti-iculus,

c em seguida

os referi-

dos

commauduntcs
(101:\ 1'I'gilll('ntO:-i onvin rào a::; mcncionudas folhas aos COlllll1:\lldantob
do::! districtos
nos t '1'11)O::!(lo
§ :3,° do presente Ill'tigo,

~ G,o \tó no dia lU de cada mcz, as estações cm qno
estiverem :ts fCIlhas <1(, J'('gi~to (los ruscrvistu»
onviarão
aos ' t'ollllllalHlantes
da~ \111i(l:ult\::; ('m ([1H' \l, tiv('!' aocrta
a
rel'p<,ctiva
matricula,
nos t<'1'1l10S d'('l)tn artigo
\l H'tlS p:tl'agrapho~, rela~õ('s (lllOddo 11,0 10), com as IlItl'rH~õl's ()(;cO!'l'illns nO llH'Z alltrriol'
a 1a1l~:ll' UOI:! l'Omp~tt'lltL',", livro,,; c

no r\'gi. to (lisei plinal',
~

7,0

Ql1:111do,

e!ll vil'ttt<l<l

<1(' Ol'<1elll:! ~11P(\rl(l1'('l:<,

F;P

fa-

(;am nltcl':I(;UCS nos aVI'j'hallH'nt ti (le qnallL'Il'j' l'('!-\('l'\'i:·d:t,
no livl'o <1l\ 1ll:dl'i('1l1a, on 1I'olltL'OS, () 1'('::\[lL'divo ('OJlI!llall-

d:lIlto partil'ipal-o-ha
:\ t'st<t(;ão 01\\1 <'SUl:~
rI' jlodi\'a
folha (le ]'('gi::;lo, ]>1I1':t n'plla ::;P1' fl'ita a t'OITC.pOIl<l('nÍ<:
altcrH<;fw, o('m ('OmO na l,:tdel'tl('(II,
~ 8,° QnHlHlo os 1'<': 'l'vista,
por Qlllllqll<'l' (';ll1li<t, tiv!)relll

haixa

definitiva,

OH

('olllmalldal\Í<':;

do' <li"tl'idos (1('

c l'!'tH'l'va, ou <la, uni(l:ulcli
('m (jllC ('sti,,('l' 'lIl :I,., {(Ilhas <lo I'('gisto,
110s t '1'!llO:; 110 ~ :\'(1 <1'<, t(, al'ligo, cnviarito
as (lita:; f()I!l/t:; :!Oi'i ('Ollllltall(lUlll( '(l:! ll11ida11a<1(·g em qn(' os l'US('l'vi ta:'! tr'('lll al)('rtll :l lllltl'i(,llla,
onde tit':ll';LO al'('hi\':l<lll~ alô :'t Pl'illl<.:il':l ill [1('('1);(0, lill(la a
(llllll o ill, Iwe!ul'
n llllLllcllll';1 illlllili, :lI',
Al't. :?n,o (),., Ill:l1H'U!,OS filH', ]lOl' Ipla1<pl l' Illotivn, 80 :~list:U'Olll <llL'\'dlllll(1llln 11a (''''(llllln l'll en'a
Oll I':ll'lt olla
\'l:tnl
'
'l
....
,
'
IIl'Cllelat
os :lJltl'S (1(, 1"I'C'lll ido (lll(lo!i Ill'Olllpt.1I <la 1'1' 'I'llta
(la III'lll!l a (111<' }J('I'tl'Il\'I"J'('Ill) t ,,'lLO o,
'g'llilllt s de tinos:
1," A 1,' ('Illlll':lllltia
da adlllilli tl':w",tI Illilit:ll', os 11111m1lnS (la fIlCll)(Iu\I\, Ih, 1111'lIil'Íulll1n 11IIin"l' i(IlIdIJ (I\l ('oil1lhra
l'Cl'l'lltmllento
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e da, o:;eola;; lllodico-cirurgica::;
do Lisboa o Porto, os pharmacelltico::; o enfcrlllciru:;;
::?,o A 2,:\ companhia <la ac1ministrar;ão
militar,
os carnicciros, e()rt:\(1nrc~, lll:lg:IJ"('fc", fornciroa,
padeiros,
carrocoiros, coe1l1'iros, corrcciros,
s .lleiros, serralheiros,
cnrpintciros de C:l1'1'O;;, f('nadare
o e tudantes
do curso ele
vet('I'Ínaria uo instituto de agronomia c veterinuria ;
:..l.O Ao batulhà» de reser-va do regimento de ngenhcriu,
os mnchinistns,
foguciros,
dlef!';; de cstaçâo , agnlhcil'os,
capataz ';; de mnnobrn, conducturcs
do com hojo, , guarda
fr .ios, assentadores
'lllai~, opel':tI'ios
tlt.: (':u,ninho deli' ',1'1'0,
tolegrnphistus
C gu:\nla
fios, (I o::;1 ):lr(lucu'08
' eH afates
com mais <lo 111l,lji) do altura;
4.0 'I'odos o outros serão <lc"lill:Hlo,; aos batalhões de infnnteriu ou o:l<;:I(lul'l':; de rv orvu, corre pon(ll',n~~s uos di tricto de recrutamento
c r .scrva do seu domicil LO ,
§ 1.0 .\ todu as praças (11. (Plé trata e"tc. artigo será
aborta a matriculu lIO livro competente
da unidade a que
fOl'l'lIl de till:l<laS, a (1'la! ti t r:í llcêl'l':t(la (pla11llo, jJor
C[n:d(lIH.!l' 1Il Ilivo, tl'llham J)ai.·'l d 'fillitinl
do ('.'l'l'cit ,
E~ta" lllPsmaB tlllidHllt'::l f~)l'mlll:1J'ão a, rc::;pee.li\'a folho
r 'gi,'to (' a
'1'Ill'Í11
(1. s <tlll' ainda.,
lIau tiv(ll'clll.
s ~,o 0" t'(Jlll111fillll. ate' (lo tli tricto faro a a mil! ri '1l1:t
ao, n' ervü'la 'Iue tl 'VI'lIl 1;1z; I' parte <lu r s!lI'di\'() b.ltalhão, c ('Il\'iamo nos l'Onml:tllf1.ml
da 1I11\1:l<h a 'ltH:
Ol:! outro'
11l'\'l'lU pcI'tCIlCC'!' f)fl lIU('II1I1
nto 11' 'e saI'jos para
sP!'I'm
CSt'l'iptllrü<los!lo
livro
comI' 'tellte::;, rClllclh'11l1o
os m' mos comlll:l1l(laute!',
cm perda do t m]lo, a f{)lb,
de l't'gi.to l! a ('ntlcr.lleta,
, ~to () COlllllHllltlan!
!lo di ,tI'icto proelll'. rr~() 9.Il'

ue

('na

'tas

li' (,:~ll('I'1I

slj;lI11 ('1111' 'glll!

;l'

I' m a

IH':l<'H

ma,'mut

Lro\:Hln<lc, I[n 'I' dil'l,('talllt'lIt
, (Pi 'I' por intl'l'lucdio <ln :tUetondatl,
lllllllilli tl'ath fi •
Art, :~,7," A l'rar;n (11)" ,'I'l'cit :wlh'o que por
r:lll 1"CIl11110,lia t'lluflll'lIlill:ulo tI di p to lIlt l~.ri laçao
lU
\'Ig~n', on pr'
tal' 'lIl iII .;nlwl.'ut
n!i
1 no ('.·CI' 'ito
a 'ttvo, d '\'cll,llo,() 'star ,na eguntl'l r',
va, OH por outro
<1nal~n 'r nlOttvo fl)I'CllI lll'l'll ,ia ln p:1l'n n s 'g\lI1(1:11'('1'1'\':1,
depOiS <lo C"ÜIl'!'l,n pr, llll.,ta II I't' 'ruta lh r pc ,tiva : rma, kl'<L1I os 11l' tmo llHIt' (lo Jl) artigo ;11,0 ,I prt
llt
reglllanll'nto
C app1i~al'
'-lh '. -!ta f) (li p til no nrti •

tua

I

Al,t, j~,O A
'olllpanlti',
(Iú ::,0 b tnlh lO li r
do l'l'gilll I\to dI' (ngl'ull ri. p 1'1

cialidllll\'

:

apadnl'

miu ·ir
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3. a companhia, tclegrapliistas ;
4.:1 companhia, pontonoiros.
§ 1.0 A::; companhias dus dois batnlliõcs activos COlllIJl'Chcndorão , no caso de mobilisação :
1.o As praças cm serviço offcctivo c no go::!o de licença
tcmporaria ;

2.° As praças da primeira reserva, a começar pela classe
mais moderna, até completar os ofícctivos fixados para o
pé de guelTa das referidas comprmhias, tendo em attpnçfio
quc IL::l praças fiquem nas compunhins da especialidade em
que serviram no exercito activo;
3. o No caso d(' todas as prn)'ai:! !l<.'primeira reserva não
chegarem para completar
os cflcctivos fixados para o pé
de g'm>rra, pelas praça::; da segunda rCS('ITa, qu' tenham
pertencido ú primeira, distribuídas
pelas compnnhias, em
harmonia com a especialidade a qur pertencem, começando pelas classe» mais modernas, até compl 'tal' os ditos flcetivos de pé de gu irra,
§ 2.° () :3.0 batalhão, de reserva, ::l'rA composto, no
acto da mohili::;;t(;ão :
L" Pl'llltl pl'a<;ali c1p I1lH' tratam o 11.° :3.° (lo artigo
(' artig'O :n," !lo pr(~Sl'llt(' l'('g'ltlallH'uto ;

3!i,o

2.0 P 'las praças da segunda reserva qlH' tcnhnm pcrtcnciclo á primeira, da::; classes mais nn tig-1tH, q li ' ('xc('dalll O~
oflcctivos elo pé do gllerra <las eOlllpan hins act ivas, cll'tltinandotlo
:í.::; 1.:\ (' ::l,a companhia:; as que lH'l'tC'llt'Pl'am
ao
L" b:ttalhfLo, Ú :3,:1 as (P1P j)('I'jl'lll'm'am
:'L ~.n <lo :!," hatalhão, li La ati qn(' foralll !lns ;L" I! ·k" elo 2.° batalhrto,
snuo (lil'ltl'ilmida::; pelas cliffpl'(')lll'S l'ompallhial:!,
eOllforme
ti sna ]ll'ollt;são,
m; ept<) lH'l't('lICermn
A J, a companhia do
:2, o halalh1to;
;3,o Com a::l praças da pl'im ,ira r('s0.rva, da:-l '!aHS('::l mai::;
antiga::;, qnant10 excedam os ('fl'l'ctivOH de pé ele g-llCIT:t dn.'
comp:ll1hias
aC'tiyatl, sondo distl'ilmida:-J 1)(\la8 (,()lIlp:lllhillS
pela fi')I'nw in<licaua. no lIum!'!'o :III ('l'io1',
Al't, 3D,o As tl'opai:! de artilhl'rin, cavallal'ia c ild;llltcria,
no caso de lllolJili::HlçttO, cOlllpletal'.se-!t:io:
a) AR Il:lterias (le l'alnpallll:t (' lllOntalllHI, l'OlllpnnhiH:'! (11'
al'tillll'I'ia
III' g'lllll'lll<;:LO,
:,;qll:t<hiil'li dI' ('avaliaria,
(' balaIIlõ('s de l':u;ado)'(':; t' illf:mk!'ia adivo:;:
1." (\1\11 as lll'a 'as ('m efl'l'd.ivo Hl'l'vi('!) on uo g'o:;o (k
licença

tl'lllpOl':tl'ia;
as p1'a<;:l:; (la Ill'im ,ira l' ';l'l'\'II, da )'l'slw(!iva
1U'1,lIa <l (' l)('c.iali<lndl',:t
!'oIlH'I:a)'
1",la I·b I:W maio 'llodl'l'llôI,
atI' COlllpll't:\I' os l'llpdivos
(1(, pI" d,' glll'I'I':~ <las hall'l'i:l:-l,
~.o

(10m
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esquadrões ou companlrias fixados na organi ação do exorcito'
0 No caso de todas
AS prAças da primeira
r serva não
ch(,O"llrcm para completar 08 ditos efí' .ctivos, pela' prn(;aiol
da .csruuda reserva,
que tenham pertencido ú prim ira,
c0111eç~\ndo pelas classes mais moderna"
até completar o'
referidos effectivos.
b) As 1I:1t ria de campanha e montanha, companhias de
artilhcria de guarnição,
ssquudrõcs c batalhõc" de caçadores e infant 'ria de r iscrva :
1.0 Com as praças
de que trata o artigo 37." do prcsente r' p;ulamcllto ;
~.o Para caçadores
infanterin, com as praças de que
trata o 11.° 4,° do artigo 3!i.o d'cstc regulamento ;
:3.° Com as pnt<;a' da segunda r~:3crv;~, (ltw tenham pertencido à primeira
das classes mais antiga ,qne
xccdam
~ ou .omos effcctivos fixados, para as bateri
at rias, ('i'iqml!11'0("
panhias activas cm p" <1<, gU('l'l'H;
.
4.° Com mi praça!:! da primeira l'Psen'a, das 'la;;~ 'mal'
antigas, quando excedam lO~ ditos etl' 'divl~l'! de y" <lc
gUCl'l':L dns baterias, ('sqU/l( roc ou cOlllpall uns activas,
Art. 40,0 .J: o acto <la lllohili,a\'ao terão pm,sagelll aos hatalhões, baterias, esqlla(l!-Õ('H ou companhias aI.' rescrv a to
das ns praças que JUW po. saiu ser dadas promptas da r 'eruta.
Art. 41.° No acto da pl'aC;lL ser licenciada l)pla }ll'illlpira
\'('Z para
a l'l'ser\'a, pl'cl'lll·h 'l'-st'-ha na cad('l'lH'ta a llota
til' asi'i 'utallH'uto8,
IHW a '1\c<'ITaJ1<ln pam poc1 r continllal'
I~ IWl'vil' até <1110 a prac;a oLt, Ilha bai.-a cl('lilliti\·a,
, § 1:° A caucl'lwtl\
PI'\'C ;'"
} 11':\)';\, ele }lr)1
(1, titlllo du
hC(:ll~'I:\ln('nto para ar" 't'rva, (' (Ie Laixa, 111IlllHlo (' la '('ja
d, hmhvn, dcvcnclu S('I' Pl'('('llchi<la na oe II iHO <lo lil'l'JIel~mentos paro. l\ primeira rI' ('I'VIl a t~llha (I tinllda li ti •
crlp~'ão dos artigos (le uni forme (l'~(' l<-V:ll1l para a 1I0,"a i.
1ua!,'ãn~ com a de igllll'.'ao (lo , 'II c"tatlo,
.:J. Se o. pra~a ti v 'r baiXIL para C111II(ll'il' PI'IIU 1IIILiClr
que llnp()r~e perda. da eOllsid '1'11)1\0 militar,
rlL cllvill(la
ao 1" pectlYO llwg'lstr:l\lo a ea(I('l'Ilcta (1('vi(lalll nt!' Pile 1'-

:3:

*

* a,o :-;

ra(la,

<ll'ompanhaela (la eopia da s 'nÍf'll('a,
as pra(;as ti\'I'I'('m hai.-a lHIl';t jlll~aln lIlo

cionaI no fih'o 'i\'il, por

('Ill'l'l'l'-

uni 'l'inr!l\t'llt '
ao f;('ll alii'itl\llH'Ulo, llt-at';w a' c:!(!t'l'lll'ta
110, :ll'chi\'1I
ela
compallhias 011 hatpl'ia. par,1 ,(' ('olltinUlU' a lU
l'l'ipln-

<piando 1'<'14'1'('"
§ 4," A' call 'l'lll'ta

l'a<;:lO

l'l'illl\"

·{)ll1lllt,tti<lo.

'lll : I SCl'\·j<to,

(la

pl'a):l,

<llll'llllt

o t mpo <lU!)
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estas permanecerem
no serviço cflcctivo, seja qual for a
situaçào cm 'lU!;) se achem, ('fltarão acoudicio!l:ulas no!' archivos das l"ompanhias ou 1iu te rias , e sómcnte ., 'rtW facultaum; ús praças, cm dias de pagamcnto de prct, durante O
tempo quo decorrer desde a rcvistu do l"OUp;t até (l distribuição do vencimento qUU1Z('lHll. Os commnudantce das forças uusontcs dos l"orpos farão a distribuição
do prct pelas
minutas <lne d'cstcs ret:c1)(,l'l'lll, (', quando as prnças estiverem nddidus a outros ("orp ,s, farão estes as communicuçõcs ncccssurins pam quo a,~ refvrida:; cau('1'Ildas
POS:laJu
scr devidamente e:;cl'Ípttlr;t<la::;, sendo, cm <[\lal<l'lcr dos casos, faetllt:u1a::; ú::; pra<;as logo qllc rcgl't'sselll ao corpo a
que ]H'rtcu<;íllll, se assim o solicitarem.
§ 0. () A::! cadernetas das praça::! quc i:lC alistarem no exercito activo serão forn ce idas pdol:l respccti VO:-i conselhos administrativos
c pagas pelas }lraç:lti. As <lns qne so nlistarem (lil'pl'tamclltc na scgundn reserva sedio fornecida» 11 lo
minis teri o da g uerru,
§ li.o 1 TO caso de tur de snhstituir se :t e:H1\'},I\('ül a qual·.
quel' l'mça, far se lia mCI\\,ZLO tl'rsta (,il'CllIllstalll'ia na folha.
do ]'() to, p a,' folhas ~l'I'ZLO • \'11;1(1118com o sl,!Io (lo corp'
OH hatalh:lO
(lo l'('sp\,y:t, 011<lP :t nova \'at!p!'llPla tiver ori-

gem, c rubrica<las
dalltC'.

§ 7. o

<1(' chanc 'lIa pelo rei:ilH!cli\'0

N~LO sprZLo pai:i":Hlas 1lOvas ('a<lpl'l\('las

duo:; ('Ulll baixa

df'nnitiv;\,

}l~

,,:111(10 ::;(·.11)(\ ,

eOlllmnn-

aos

i1\(1i\"i-

]l0l"('1ll,

(PU\I\-

do () n'(l'H"'il'am,
aU('f;t;Hlo
(lo ({lI<' ('011i:iLIlI' a I'\'U rPHpeito
no li\ 1'0 ,I< Illatril'lIla
P 1'( g-i lo, (li -eiplinitl',
§ H.O As l'1l\lcl'llctas das pra 'as <tn\' iitll('(;alll t'stalHlo na
c{f.'divi,lll1k 011 tplHlo 1'*,,;\(10 1\' l'()lllp:mhi:1, (II' )'(,forlllndo:-<, C lI\S('I'\,II1' sc IHLO Hl'clti\:ltla
att', (I )ll'illll'il"t
in )lC(,~;LI)
sClHlo (lep )iK JllalH!a<las illlltili~a1'
}wlo illSI'Cl'IOl', oU p 'lo~
l"\';:;pceti\'os cUlllmaudantl'
• c a tn pecçiW SP H:LO )'(·"Ii, III'
no 1'I'aso <lo tres mmOl:l l'ontaÜo:l da (lata (lo J:dk 'inlClIto
uas ditas jlra(:as.

Art. ..Jj,"
serva,

J)lli~

dia:

antC'H (10 li('('Ill'illllH'lIto

as pril<;.ts ('111 eO'ediv)

(,I'vi~()

a, \'('rr~,

paril

a

1'\'-

1·())t!lllHlli\·:tr
ao
(-t! l'OIllIltHlt(l:tn«'
(h ('()Iltpallhia oH bakl'ia () Ioga.' \'111
<plP 1'1' Y.lO (IOllliciliar, a fim (]c. S\· fial)('I'
o (\ . 1il\o a <lar'
('-111<: (' 1'1IZ( I' l:!(' H ('(lIllpd!\IlÍ<' l' l'riptltl':l('.lO, 11a C'I! a 'tIta l)l()gl':\I'I.i\·a»
<lo livro d,\ lIlatl'Í(' li I:l, na !l\' ((( lh, 'l'\":t.
(;oe dlll"mle () klllpo (lI' 'l'\'i(;Oll (la {<Jllta (Ie l"'gi to, ('
na. (·Il(l(,]"llela.
§ 1. A f"I1I1lH <lI' 1'('1. i lo <la 1'1";)('11 ,h 1"1 \'1'\':1, PIUqWlI1to
licl'11cindn.,
fic!lllt IlEl
'('l'l'larin
(I" l' p'l,ti\'(l
I(~
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di-trictos
(lcvcIHlo O~ commandnnto
de districto fazer lançar uns ~'a,.,a,.; competellte,'
as mudanças
de <lolllicilio e
todas as mais altcra<;oc;5 qnü occorr 'rem depois <lll licenciamento.
§ ~,o Da mesmn fôrma pl:0cc<ler~io o' counnundnntcs (las
unidades tem <lne 01:\ reservista
forem 'H .orporado , (pumdo, por (l'lal<lw'l' eall;:;lt, forem c!lnm:Hl~s ao erviço, durante
o tem po q uc pel'IlWllCC('rem
n l sto, íicn 1l<1o , <llll':ln ti' I' S(I
tempo, <I;:; cadernetas
dos rcscrvistus (1'l)l,sitadas nas vum-

panhias.

S

3." Lançar

quanto

sc-hu tambcm

<1; mntriculn tudo
eh pr:t~a Se (, cr 'ver na

no' livros

lll'pois <lo lic nciauiento

nota de asscnt.uncntos
dn eudcrn ta c nn parte c li'!" pondente da folha <lu re~i"to.
§ 4.0 .\,., verbas de liccncinmento
para.fi primeira ou
sC"'\11H1aresorvn :1:-; (10 1Ja::;.aaem a e ta ultima (la praça

j:í. t:I liccncindns

na, primeira,

lei
"I'
as
<1(, nuu 1:m\,':t, (e1 (1OIllIC!

10,

U('111 como todus as muis (1m' (1 vem . er r<"YJ tadas DO a _
s ntameutos ,las pJ'açtlt; dn 1'(' I'VU c que per! 'llÇ: m
na.
uio"raphia militar, ('0111 c '('C'P ,'W dn haixn doíiuitivn, serilo"\\Il<,'mln na casn <1: s (.. otn uio;raphi('abj) <10 li,,!,!) de
ú

T

<d)!Jsel'VH('o(' ) (la iiJ!ha ele r '·i t .
§ ;).0 QlI:llldo a' 1'r;1<;a ;la r
lTlL tin'!"1I1 lIIml rI, ae
companhia
OH batcria, (' t, (:CI11.titllil'lto
erie ind pt'ndl nt '
da do c fi'et'1i,'o, :Hl(licioll:\ll<l) ,e , o llUlU('ro r. h tr: ,\ pnrfi
as praças da primeira
I'P. erva (, fi letra B pa 'H flS <la 'c-

matricllla

(j

lia

(1('

gUllda.

Art.
p

,1:3.° () eommanclante
(lo~ cli....tricto:; pL'lo (111' l' 's:t matri('ula
nhl'rt I DO' 1'<' I" t>ti "!I ,

'ita ú l'l'H~a::; t'Olll
hatll.lhi'il':) (1, 1:C!-;('J'\'u,

(' .,,, l' )llllllawl:l1lte
(I, (,()J')lo o
chcfp~ UI' ('~., 1\,0. para a:- outras,
ao aUl'lol'i 1\(10 a pn s~, por l'prtl<lao,
Ctlll ('on
I' tio a cn! 1ll nt
d(' matricula. e r( gi to .li l'iplin:u"
,ln praç I d pdm ,ira
s~guna~L. reSl'l'Va, n qual en ir:! '01110 (lo 'lI1n('llt, do I'rYI<;O lUl!It:U' Ill'C tndo pola praçn.
§ muco. (lllando aos r 's rvi ta
requerinH'lltos
com () do 'um 'nto d) 'U 'l'viçl) militar uno
(h:vem, apl'l' {'Jltn.1' H ,r '~P('('t~\':t ~'I,1I1r>rn ta, 1l~,1 im n pu-

I'

blica-forma (h ,'11:1 blOg'l'aplIu 1l1llttal', (xtrallltlo da lnP na
caderneta
c)tl () atie ü\,lo (1 , <{ll' a u r 'p ito ('ou tm' Jl
livro <1e matl'ieub t' no l'cfl'i to (li. 'iplinnl'.
)'t. 44.0 QUllllllo qllalqtll'l' rc' I·j t: 1Uuc111' UP ,Iomicilio para 10 'nliclach- itHad, 1\ : l"U ti" utro cli tl'i to
re('l'lll:ll11 'lIto (, 1'<' '1'\':1, t 'I':L pa [t<r('m a e ,di tri·t
C O
1'e. pc 'ti,'u eÚllllJl:lu<lullt
{'ll\'i: l':i Í11l111 di, tmn lIt no ' lU-

ue
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mandante
respectiva

do distl'ido
do novo domicilio do r scrvista a
folha de registo devidamente
cscripturada.
§ 1.0 Os commaudantcs
dos districtos para onde os roscrvistas transferirem () seu domicilio, e aos qnaes ficam pertencendo, mandarão as respectivas alterações aos counnnndantes dus unidades em que as praças t0('111 aherta a 111:1tricula, nos termos do artigo 3ó, o <' ~ 1.0 <lo artigo 3ü, o do
prcecute regulamento, nas relações mensaes ele que trata
o § G, o (lo mencionado
artigo :35,0; e a08 comrnandnntcs
dOH districtos a nota de qlle trata o ~ 4,° do mesmo artigo,
§ 2,° Os conuuandantcs
dos districtos rl'ondc os roscrvistas saíram «nviarào, até ao dia to de cndu ln "-, aos
conunnndantcs
das unidades
em que, n08 termos do artigo :3:).0 (' § 1.° do artigo i3ü,o (reste regulamento,
08 ditos
reservistas têem aberta n matriculn,
uma relação (modelo
11,0 14-) das P1'<l(::l1-In'clles
mntriculadns qll<' dur.mto o 1He7:
anterior niudnrarn () seu domicilio para localidade perten-

cento a outro districto.
~ i3.o As nuseucias
ternporarias dos reservistas
t\errio,
nus mesmas datas, communicadus
nos connunnduntcs
dos
districtos em cuja arca c"t:Lo :\K localidades
pam onde os
ditos rcscrvistns foram residir.
Art,

Hei:;

fol' resiai!' po!' llHtÍ8 <1(\
ntr a out\'o diK!t'ido dl\
tl'au"fel'illu para ei't:!c dibtl'i-

4:), U Quando um reservista
pam loealidade
pCl'tl'lll'

11H'7:PS

1'1'('l'lltamcllLo
du,

e

l'('SCl'\'tl,

l:!Cl'lí

CA ['1'l'ULO

J II

J)MI obl'ignt;õl'H do!; l'c~<'rdstn~

Al't,

4<i.O

A

f\Cg'Ul](}a

]'(·.bC1'va

Hc)

pOlll'l':'t

1;1'1' ChU111fHh ÚH

al'lnas cm tempo lk g'IH'l'l'a com Illla!(l'll'l' potl'nt'ia 'l-it I'ang'eira; cm tem po (le [lH7: ]lo(lrl'{~ Sl'L' chama(la para lhe
ser millistr:H1a
a ll(,C<~t\sal'ia il1~tt'IH:C;rio militar, eOllf"ol'mr ()
(lit:!poHto na um;c :3,:1 do :ll'tigo 1,11 do 11ccl'pto H,tI ~ '(!ln
fot'<;a de I i de 10 ele few1' 'ir de 1>WO, e '. ourignd:t
:\
c!)1l1pm'('l'('1' !las 1'('\'Üit:\H <le iIISP('('(:flO ,
A1't. ..j. 7.() A }l\'illl<'im l' S('\,\,H »<'H11' Ht'\'

vi<;o o\'dinal'ia

('h:\1I111(la ao

1'1'1'-

l'xh·aor<1inal'ia11lt'lll(·.
~ 1." () {'!t:tl11Itllll'lltO Ol'<1illal'io \'1'l'itil'HI' sl·-ha 11ll1':mk
vint<'
(lias <'11l {'a(la mIno
~ IHHII'r:'1 SI'I' g<,ral ou par 'ial,
, '
pOl'qll(, }lll(, 1(! eOl11p1'('hl'IH]I'1''
tOlh :t 11\'11111'11':1l'e~cl'\'a,
on :t
de algllllt:! 1'0l'llOS llllil'<llll('Hh', OH a dos ('OUllll'clwIHli(lo ('111
UIHIL purk
<lo tI'l'l'itOl'io,
!:i ~,o A cOllvoca<;ito I'xtl'll.ol·llilllll'ia (la pt'illll'il·1t )'(' ("'va
OH

1L
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l'('nli~ar-s('-ha,
quando () exija a segurança
publica, por
meio de uma lei, ou por um decreto <lo gov ruo, quuudo
as .ôrtcs não e;;tiv'rcm reunidas,
~ B,o )\[1,0 se compr('hl'lHle na di;;po;;i('[U) O'c11el'ic,\'<l'Ct;t
artigo () ohaniamcnto individual
c SllCC/ ;;i\'~ do:-; rc 'C1'"j:;tas, a (P1P se refere o artigo 21.° do decreto d ~3 de julho de lH!l1 e mais lcgisla~rw em vigor,
Al'L 4- ),0 As prn<;as da reserva (levem:
1.o A pl'csl'ntnl'-se nas rcv istas de inspecção determinadus n'cstc rcgulam .nto ;
~,o Apresentar
:L rcspe .tiva .ad .rncta,
sempre qll> tenham de 'omparecl'i' ÚS mesmas revistas ou que tiverem
de tratai' qualquer a .sumpto <1(' scrviço ;
;3,0 Participar
as unulnnçns de domicilio ou a uuscncia
tcmpornria,
faz .ndo visar :t cademetn
e apr ssentuudo-sc
com clla às nuetoridndee competentes
do novo domicilio
ou rcsidcncia ;
,-1,0 Aprcscntnr-se pam o serviço militar logo (!lH' Rejam
avi~a(la" pOl' meio de cllita.',; afli «ulo na porta da igl'l'ja
<la p<lI'ol'hia onde l .t ivurctn rlnmicilindns,
ou p('lo: communtlallt.l's elos tl istri .tos de l' .crutmu mto c rcs .rva, nrhninistradoros dos concelhos ou hairros, c regedores,
OH pelo
fUlH.:<:ion<l rios snbordinudos
<1' esta,' uuetoridadcs
<VI
em
nome <1' 'I,hu! lhe' intimem a al'l' 'Sl'UÍ(W:LO,
'
~ 1.0 As p1'a~as dn ]lrillll'iJ':t reserva t'tUlllH'l' mais:
1,° Concol'1'cr aos 'X l' 'icio g<'rHe' ou pal'l'iacs a (pt'
~ 1'('11l

('hmnadns;

2,° ('<ms(,l'van'lll
os . gninte,' artigo'
quI' BP .tI'Vl'l'fLO apre,'ental'
lla l'eyi ta'
r 'm l' hama<las para scr\'j 'o :

do unitin'l1ll',
•

s('mpr'

C0111

'lHC fo-

a) A::; praças lllonta<la::
1 ~al'l'l't{';

1 .laqueta ou dobnan'
1 l'al)íto de }l:tllllO;
,
1 pnr de botas;
1 gravata,
b) .\' praças apeadafl:
1 barJ'ete;

1 jaleco de brim;

a

1 paI'
{'al~as de urim;
1 pal' de hotins;
1 gravata;

1 capok,
Qnanclo as

~ 2,0
'f'l'\':t

C i"Pjalll

]11':\(':\:;

dc\'('tlo[';t

,h, Jll'd 1':1 ,ar
pur

fll'tin'u,

ll1

:l primei I a

,1(' f mI III 'at

l' -

, DI

ti
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serão obrigadas

a deixar no conselho

ndministrntivo,

pill':t

indcmnisação
da sua divida, 01'1 at'ligos do uniforme a que
se refere o n." 2.° do paragrapho
nnteccdcnte.
§ :3.° As auctoridndcs ndministrativus,
o os commissarios
do corpo de policia fiscal, para os reservistas n'clle alistados, procnrarâo, pelos meios ao seu alcance, receber, mediante () re spoctivo recibo, a totalidade ou parte <1:t importancia dos de bitos com qne <1llae~quer pl':t~'as pa:;"al'OlU ;'t
reserva.
Os referidos recibos scrào entregues
pelas pra~as aOJ

commandnntes

dos districtos

pOl' ()(:l':tsi:Lo dati revistas do
(lo::;, districtos, e. U:;ÜtS andoo folhas de roglsto o l'c:4pectivo avcrbmncuto,
e l'Clllctted'to os rc<~ibos aOH commnndantes <la::; unidades em que as pra~as doixa rum os dobitos, para nhi serem urchivudos, <kpoil:ó de hu'<;:t<lm; as deviela s v(,J'hm; nos livros competentes.
§ 4.0 A af1L'a~fLo dos cditncs nas portas das igl'(:jas parochines, 1I0S pl':tbOS istabclccidos no presente l't'gnlamcnto, eouetituo aviso o intimuçâo snflicicntc para a apl'(,I:lCllta<;:Lo (1(11'\}'(!):\(·rvi.. t:H; pam n~ l'evi"til~ o\t para () ~cl'\'i<;o
no::; (lia::; c llOl':lS i1l<lic:l(lo,.;1I0S llH'nciOll:Hlos (,(Iii;\(', .
Art. ·W. o l\S l'ovistai:! de ill 'p0l'('ào ('rlLo logHl' H1mnnllIlcnl<',
fH'lllPI'C qno f\('ja VO, siV<'1 llO jlrillll'il'll
n('lll<'S(l'l'
<l('
('aua Hllllil, lia st"!lc dos l'Oll<·('lIWiJ on bnil'l'ol' cm qlle oS 1'0~t'l'\'i~(as ('~t.iv\'l'cm (lollli('ili;Hlotó, !lO"; aOlllin~(hl oH dia,; R:l1ltificados, com p.-('ep<;iw <los di:ls (lo "TalaI, ,\!lHO BOIll, üUlllingos do l'm'lIaval (' da l'a.l'hoa,
<inillla (' !:ie.-la {'"ira lllaior.
§ 1. H1L<) ('_'prOI:óSalllelltu pl'()ltibi<l:t~ :t::; l'l'vi:s(as (lp
in;-\p(!('<;:w (las l'OHel'V:\1:ó llOH (lia~ t'lll que 1\0 COllt'dho
houver clei~lim; W'I'ilCH, dish'id,:u'i:i, m\lIIi"ip*'1:! (1\1 p:ll·ot'hinci:l.
§ :?o Os COlll11Hlllclant('::; aos ,1is(l'icto' p:u,ti('ipHl'al para
o quartel g('lH'ral da cli\'ÍdlLO (l'l:lI'l:! os (lias fi. :ulot! pam as
rCYi8tas,
Al't. ;)0.0 Os (lias <la I'c\'i::;ta ~(,l':t() Ie\':tljos ao l'Olllll\(·imcnto do :t<lluinistrauol' do l'olH'<'lho OH lmil'l'o, (lo:i l'ng'I't101'l';; o clo::; pal'o('hos com H d 'villa Hn(I'(·('dpl\('ill, a fim
<1'<, la. :Llll'fol'ill:Hles mandarem afli.:tr OH (',lit «' , ('m-

inspecção, OH nas sc-crctnriua
ridndes t:11';W nas cadernC'tHs

0

o,~ llIeiOiJ qll!: tiYl'I"'1l1:tO
I'n nk,llll'(' p:lI':I daL\: f;w(o a maio!' plIblil·j<lnde.
~ I." () (' lit.:l!'s, :lllllllll('i:IIHlo :t !'ovis(a 11<: iIlS}lPl'('ào o
() (lia l' hora a ([III' dIa (lo\'!' 1<-1' IIl"ill'
:dli "lido, UIlI:!
tl
, Hemo
porta das i~I'I'.ias pal'()l'hia<" ( ,ln :l!llllÍni h';t('()(' dus ('011clllhot! ou uailTos
00111 })('Io 1l1l'1I()
lt·int.a <li I
k UII('l'e-

pregnl'Plll
l'!'1ll

a

I'

ucnt' ia,

"

,
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Em qualquer dos casos, estas nuetoridudcs farão as devidas cotnmunicnçõce
aos commnnduntcs
dos di trictos em
que 0::; re~ervi:;ta::; têom o seu domicilio.
da revista de in pecção
Art. 53.0 O official encarregado
deverá :
1.o Proceder li chamada dos rosorvistas, pela relaçfio
(modelo 11.0 15), para verificar a sua presença, certificando-se, quanto possível, da identidade de pCi:lI:Hla;
2. o V criticar se trazem a cudcrueta,
se estú devidamente eseripturada c lançar-lhe a nota da apre::; ntação na
revista, na p~\gina compet nto;
3.0 Tomar nota das nH<'rac;i'ks do estado civil c do qua squer outras que devam ser l"l'gistadai:!;
4.0 Dar conhecimento
às pmças de quaesqller disposições que lhes pORsmn intercssar ;
5.0 Receber as roclnrunções qno as pl"n.~ns tenham a fa-

zer;
6.° Indicar

iÍl:! praças,
qHe n'('8SO unno mudarem de sia data em que esse fado deverá ter logar ;
7.° Verilkar o estado do consOl"Vaç:Lo dos arligol:! do uniformo das pl":l<;:11:1 da primeira reserva.
§ 1.0 A'Il revistas )1[0 poderão t'OlHO .nr nntes (la s cinco
horas <la mnnhfi no verão, c (las oito no inverno.

tuação,

§ 2.0 AI:! revistas rcnlisur-sc-hào
nos quarteie,
sem pr'
qm' os haja; na sun falta, temo logar no paço!:! elo con
colho ou bairro ou cm cdificio pnra CI:I;;(' fim <kstin:td
pela
cnmarn uumicipul.
~ H.o O ollicin]

(111(' pa::HHll" a

I"

viHta conservar

se-lia

na

séde do concelho

ntó As oito horas da l/mI , no ill\' I"l\O, tÚS Ilon'
1101"i\.S 110 ,'orão,
1"('o<'\)<'n<1o,(lul'a])b~ I'HC t('1\\1)0 :IS
~ 1
.'
,
aprosolltaçoCH
( 01:\1"C:; 't"VIHtas <jlll·l11l0 (·ompnl'('('('l·:tl1l fttt:\l\(lo
foram chama(los (JS domiciliado!:! J\~t mcsma fn'gtlt'zia.
~ 4.0 Por oO(,flsií'w <las r<'y i~t:ll:! de illtlp<'t"(;ao OH commandanll'i:! do:> <1ii:!ü·idoi:lcOl1frontamo :1::1 rclll,'(I 'S dos l"('Horvistas clolllieili,ulol:! no 'ollt't'llto
ou hailTo on alti ]"I'si.1·
'
uClttt'S
1 'mpOl·:u·uLlllcnt<,
('(III) os n'gistos c lllll('tpl)(('fi
da
ll<lminii:\tm<;tw do '01lc('ll1o, ('orrigill(lo-i:!(' (1IIa('SI1'I('I· 'I"l"O:'!
Oll ollliHSÕ<'l'! qoe

pOJ"v!'ll!lIm

haja.

~ [)." Fill(la a r 'vista d(' ill'llpCt'(;ilO :llllllIlll os COllllaand:UlLPI:!<los Ilistrit:tol:! (ladO, para o (plurtl'l g"t'll('rnl <la <liYlsão, lIllla 110l:l <lo Illllllnro
<lns 1"(', l'.·visla,; qlu' t"olllparCl'('mm :1, in:-:.p('('(::(o n (los <{lI(' {"all:tl':l11l.
.J\rL fl!.O Ai! pm<:a,.. lil·('lleiH<la. apl'(';';('\1t:ll· , ,.11:lIJ lia a<l~
m~l1~~tt'at;l~O<lo l·lJlll!l'lho 011 ],lIino
par!l ol1<l<, fOl'l·1l1 ([o·
llUt"ltllr-,
(' (~O11\ a (·m101'lI ta (u\o(ll'lo
11." :\),
I' II :ltltninil:!-

orWEi\! DO EXERCITO

T ••

2

trador, lan<:ando na folha. competcnt
o visto, a designação
da localidade onde se realisn a aprcscutaçào
e a data, rvstituini logo a ref 'rida cademetn.
s unico ,
o cnso da sódc <lo ('OH 'olho ou bairro ser a do
di ·tl'i ,to de recrutamento
e 1'(':-;('1'\':\, upreseutnr-se-hão
pámoiro ao rospcctivo counnandante.
Art. f)f).o Sempre que o rc servista SI' ausentar por mais
d trin ta dias, partici pul-o-lia ao r(':-;pt' I ivo .ulministrador
do concelho ou bairro, que farA Os convenientes
averbam mtos na e:Hl('l'lld:t c registo da ntlminislra ':to, c fal'l'l a
conveniente
connuunicaçêo
ao conuuandante
<lo di .tricto

d« r crutamento e reserva.
Art. f)O.o Quando
o reservista
11111(1:11' de domicilio,
o
administrador
fad, n respectiva tlcd:n':II;ao na folha compdl'lltc
da cnd rueta da }>J'a~a o no l'('gi"to da administrn~rtO do concelho
ou bairro, (' commnnicul-o-ha
ao .ommandante do districto <1(' ]'('(,l'ut:l1lH'nto (' l'l':-CI'Y3.
O
~ 1.0 .... o caso dn fi{"lc do conc-elho ser a elo districto,
roscrvisu. f'arú tamlrmu
a connnunicnçõ -s (1(, <jlH' tratam
este artigo t' o untcrior ao «onnnnudante
do districtn.
:!.O OS reservistas
)lel'Ü'lICellh':,;
:lO corpo
de }Jolicia
fiscnl ::;;w tli"}l('w;ac!o,; (hs :1)11' '8('nta<:õl' (' ('OlllIllUllil':I(·,;e·
T

*

ac

tratam
e"le artig'o (' o antl rio]', <1,,\ ('11<10 o::, (,()l1Il11it:Slall 'ar a t'omp('tl'nll'
V~J'h!lH lia f'Jlha da a}ll' 1'11(la l'aÜl'l'IIcta (' i;\zel'!I
dl'\ i(la ('OIlIlIl\1I1iea oe a,
('olllll1:ul<lantes <1(' di lrido'
(1, )'('t'l'utHllll'nlo
'!'l' uva,
Art. :)7,° As pra(;a: lla 1'(' Crva «(1H' fol't Il\ 1'<' i<1il'
:1:18 provim'ia
1I1il'alllUinas âo (li, pOli ada lla n'yi ta ,1('
(lU('

sario
t:wõeS

III:Sp~{""\O
~Cl'VI~",

da'

eh,

l'halll,

llH'llt
1III'II'('I,()1 .' '

lia

g-,O\'('I'II',

;

or(lin:ll'jo

1lI:111H'nlo

t('mpo

[ll'()\,II\CI:l

:to

o

('
,( 1\1.

til

p.,z,

('

l'm<jllnlllo

_,tl'l\ol'llill:ll'lo
1'('

s:w, POdlll, olH'i '. (ln

, (. 'LI'aordil1l11'io
}l.II',
"
(III 1111 pI'O\"111I'1[\
HIl(

.1\1J~nl'

('oIlV(

idin:J11

lU

pam
l'd('ri-

'm h mpo de' II( 1'1"1,
fIZ 'lido (' (('

,]'\ it;o

1('

' I'

1'(' 1\ 11'ell1,

,
'njorlllC'

lIiclllf'\,

l* 1" ()

1\'
I"
1 . 1 r, 11\ I'I' 11<'.1 p.r:\ l'm I'III'
.
\ I t a!! '111<' "II
,l'OJlll' tl'l}llll:lIItc , l:1ll lIa\ i(\
IIl1'iolldl
qUI' fIZ III
Cal'l'l'II'a.ti
para ;l~ 1'1'(1\'i~ll'ia' IIlh'II11I,ll'ill:J
• () ,li IH')) ado

"
('ar,

ela n" I::!tas cI(' Illll)l '('(';LU, "lido, por "lll, "hri"n(lo iI :qll'l'::;t'l\tal' Rl' :tll11nallllonte, 11111'111111' o }Jl'il1lC'iro
('!lI '. \1'1' d('
V!tlla allllo, ao C01ll11l:l1lllallt'
(II
1I1ll tio
(li tl'ic\
'011\ a
. ',(lI' "lll Li boa flU 1'0.1'1,) <,III,'. I l'<Í. tl i flUido
}l lo '1'1:11'
t ,I g'1'))( mi (la 1'(' IH' '(1";\ (!t,'! !() )dt l\eioll Ido lI.1 I'. ,I I'lH'I; , '1l1a ld
o l'() '1'\ i ln 11 LO ti" l' o
'u dOllli('ilio
ci(1:1I1(' .

~ :?,o ()

mtn

I'

t

Ul'tig'

, o

11
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§ 1.0 deverão solicitar do general conunandanto
da divisão a. conveniente licença, c, concedida. esta, o commandante
verba

do

districto

Iançarü

na

caderneta

a competente

e passar-lho-lia
uma licença cm virtude da qual a
auctoridade administrativa
lhe concederá o passaporte ou
a capitania do porto o matriculará.
§ 3.0 Os reservistas que forem residir nas provincins ultramarinas,
logo quo cheguem ao seu destino, deverão
apresentar-se á auctoridade militar, e na falta d'esta
(t adininistrativa,
a qual lnnçarú na folha da caderneta,
destinada :h; apresentações, a competente verba,
Art. 58.0 Nenhum reservista
poded, ausentar-se para o
estrangeiro
:;0111licença do commnudnnte
da' divisão territorial e sem ter prestado fiança idonen,
§ 1.0 Esta licença exonera-o (lo encargo de comparecer
ás revistas de inspecção,
devendo, logo que dlOgue ao
seu destino, apresentar-se :1. nuctoridudo consular da localidade onde for residir, que lmH:adt a competente
verba
na folha dn caderneta d('stinada :is aprc~ell t<l<;OOiô.
§ 2.0 Os commundnntcs
dus divisões territoriues podorão dispensar os reservistas qun residirem cm puizr-s catrangciros,
situados f,ira da Europn, de todos 08 cluuunmentes ordinarios para serviço, quando os intcrcsszulos assim o requeiram, provando existirem para i". o motivos

ponderosos.
§ 3.0 Estas praças, bem como as quo forem residir
nas provincias ultramarinas, continuam a COII idernr-sc
domiciliadas, para todos os cffeitos, nos logures cm quo
residiam quando se ausentnrum para o cstrangoiro OlljlHr:t
as ditas provincias.
§ 4. o Os l'('scrvistas quo pretcnderem
aUsclltal'-se pura
o estrangeiro deverão entrcgar aos eornlll:\lI(l:llIt(·s dos (Jistrictos os SCIlS reqnerim( nlm:i H('olllpanlwuos dOi>terlllOS do
fiança, na devida türllla, e este, juntalldo-lhe
uma nota do
assentamentos
c a illformnçlw <1<> i<lol1oidadl' do tiadOl', remetter[o () processo para o C{n:lrtpJ gt'lIcl'al da divi8lto, .0
qual o düvolvorlt eolll o dt>spal·ho do COlllllIl\ndallt d!, d~vislo, ficando o processo :Il'l'hi\'lH!O na secrctllria do dlsirlcto, e passando () l'('sppctivo t'omllllludante,
110 enso de
despacho favoravcl u. licon(;a ao 1'e crvi ta, ('(1m a quul
esto se apresentará' á auctoridade ndmillistrativ:t pam roceber pus aporte.
.
§.5. o O fiador do que trata () pnragrapho antl'rIO~ <lov rll.
SC~ l~dividuo

lOJa lmportant

proprietnrio,

ncgot'iante

()~l ('stllhclcel<lo com

na localidado da l't'sidancllt do rO<lucrcnto,

a,

47
no termo do jialll;a, uOl'igal'·~o-lla a ap1'e.Cllta1' o r crvi ta
ou um substituto (Ino sati:fa<;a ÚS c ndi(·" 'I) l('gal'~, ou a
depositar a qnuntin COl'l'~'8JlOl)(1('I~tcao }>r<,!.'o<l • uma sul» titui<';'o
quando o 1'0 crvrstn >;(' l11LO apre ente' nos [irusos lo_.
.
,rae,: conforme () contlJlg1lltc\ a (PIO P 'rt mcer, l'UlIllll'lllh'
.
1
I'
I
~
.
do-so o ])I'('('PltU:H o 11.1 cgls açuo \ igcntc.
Art. f>!).O () rl'gi to d 18 1'1.'81'1'\'i tas dOlOieilindo
IIÜ'O
do concelho ou bairro SPl',í fl·ito nas 1'('. pectiv.r
ndministl':ICÕ('i4,
havendo registo
sl'pal':ulof' para o 1'(' ervi .tas
dOl;licilia!los
no concelho c lHu'a o qllu 11'('lIc r idirern

'.

a

tcmpOl'arialllontc.
Art. (iO,o TOScasos <lo artigo r),~).o C [>(i. ", o 1'l' ervi ta
fnd fi apl'('_e'llta<;ões de (1"0 trata o artigo ;).1.0 ~
.
Ar]. (j I. o Os pra o::; para as a}>!' sClltal,'IJCS 'ao trmta
.lo

dias 110 c,mt.inoll(c do reino o oito depois de Ul'. cllloarque
nas ilha' adjacentes.
Art. (j~. tJ O' 1'0. orvisn
convocndos
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quando julgue nttendiveis
(IS motivos
allegndos pelo requerente o a pretensão tiver boa informação do eonnnaudante do di::;tricto.
Art. G:).o Os commnndnntes
militar s <las ilhas tl(ljacentos têcm, em relação aos r scrvista
domiciliados na
arca do seu counnarulo, 1\::; nttrihuiçõcs conferidas ao' cnm0
mandante::; elas divisões nos artigos 57.11, f>8.o, G4. e !H.i.°
110 presento
regulamento.
Art. G(;.o Ai:! prnça' da reserva, quando cm serviço cffectivo nas guardas municipncs e fiscal, IHLO sâo computada
na rcs rvu do exercito, nrto sendo
presel'Íp\,õe::; (reste regnlamento.

portanto

ourigacl:Ls

:'ts

Art, 07.0 E prohibido ti:> prnças ele prct da reserva ()
fardadas fi',ra dos actos de H rrviço.
Art. (jH.o As praças da reserva, durante as revistas ele
inspecção,
ou nas s 'cretarias
dos districtos pam tratar de
nssumptos elo serviço militar, l'l:>taosujeitas ao rcgulnmcnto
andarem

disciplinar

do exercito

pelas

transgrossõcs

connuettidns

contra a disciplina.
Art. ()!l.0 Nenhum J'CH rvista po<1'l'à tomar ordens saeras sem licença llo miuist rio (la gucrra.
Art. 70,0 Os l' .sorvistaa Qlll' se jnlg:1l'em illcnpn~I'R cl(
serviço )'t'(Pl .rcrão para li r iI) lH'ct'ionaelo:j pela j Ull ta militar ele r-::tude.
§ 1.0 So a jnnta lllilitai'
"Imclo for (le Opillil~O C[1I1' ()
rl'sPl'vista devo dar clltl':uln, !l'U1l\ hO~l'itnl lIlilital' pnra S01'
ohsel'vll(lo, o c011lmH1l<lantc clo di ·tl'ido (II' l'ccr\1tU1l1(1l1to('
rl'serva pa::;:-;ar,lhe-ha a baixa 110 ho pital, ao <[tlal ,('l'iLO
feitos OH mO::;lIlol'! ahonos t'omo se a pl'HI':l 'stivn,s( {'Ill HP1'-

ao

vi!,'n cll'!'divo.
~ ~.o OnHlH1o a:; jlllltab d(' ill P'·c·c;:l.O fllll(,(,i.. lIaI'Clllll:l SI'dl'
<lo coneclllO, as pl'ac:at! )lod mo iWl' in jll'('l'ioJ1a(!a:; pO!' I' t.L
j\1nta, pro\'nnc1o a id(,l1ti(l:HI(' (le pessoa.
'tLO APi'tLOattC'lltlidos
OH I'C(l'l 'l'illlt'nlo;o> elLÍr(''''lI('
d('j)ois (h: !latia a onlem para Cll1l111UIIllltO' ol'llill:tl'io' (ln
0.'traol'llinnl'io:;
para sl'1'\'i\,o ..
II' 'aso, as
r.lO ill, 1"'('('Íolladas
(ll'Jloi
dI' SI' !P!'l'lll :q;I'"

* :\."

1

T,('

sOl'vi!,'o.

AI·t. 71.0 Sp, pM I (\"ito cl HIIl:l' ,i,lcllt' qnalqllt'I', (1
tu ,l' illll'0 il,ilit 1','lll d -. tl'.lhal!tnl' 'III ('o1l (''lU' II'
ela
C~(' II' ;'to aC~(111il'i(h
111I1';1l1t('
1 :"I'I,j('iIlR,
l'l'tlnio'
Oll
'('I'VII'O
a C[llI' !III'I'1lI e!tulllallo , t;:,'1II <lil'l'ito I!t- l'ltll'nl' no
ho pitllcl'I (til lla' ('()111} nllhi I li l'l.fuI'IlHl,lo, l'olllO () t III
C)ul\hlU( r praça do c' 'I' 'ito : (,tinI.
Al't, 7:!.o () r cl'vi tn ('Oll l'vmll li gl'/lllu C'O <111

1'7 ervi

(I,

ORDEM

lhes foram

conferidas

DO EXERCITO

no tempo

cm

',' 2

quc uctivauientc

ser-

viram.
Art.
v ncinicn

7:3,0 A::; prac;as de prd da 1'C8('1'\'a têcm direito
to da dl'edi"i(l:t<l'
desde <pie 'e apresentar

ao
m

para o serviço milita,r e (~\lr:tl~tc este.
~ unico. Ao ufficlac: inferiores que pCl'Ill:mcccrcm
no
serviço activo, cm virtud« <lo di:,;}!u,to 110 artigo :W1.0 <lo
dccrut«
COJll forçu <ln lei de :J() ,le outubro
(1l' l' ,1, serIlH's lia contado o tempo
<1ecol'l'i,lo desde o l'hHlUl\llH'nto
<las reservas
at!" ao seu licenciamento,
para o eflci to (lo
abono de osrratificucào•
de readmissão,
quando sejaru , considcrudos rcadmittidos,
se assim () r 'quererem I! estiverem
UHS condiçõ 'S (la lei do ~;) de junho
de IR O,
IV

'APITULO
no!'!

tll')Io~itos do furdamcutn,
(I

C1lllijlnlllCllto

111'1111\111('1110111\1'1\ lls r('sl't"

ll"l

7,1.0 Logo quc sojnm votados os fundo (1" fardamonto <1(, que trata () :tI,ti~() ~10.n (lo doer .to com fCH\';t
de lei (1(, :lO d(, outuln:o (1(' 1ti '4, haverá
um deposito
de
Art.

de infuntorin
ou l::tj.':l<lo)'(·
ClII 'mia (li tricto (I
'1'(':-; 'l'\"a,
alem 110:")<!('!H) ilo 'Pie (, (' ta),!'.
jnnto lí:! llni(la(l(·, :1l'liv:ts da llitl"c.!l'l'ut 'l) arma::! ou

fal'tI:IllH'llto

rocrutanu-nto
kCl'l't'1ll
",I'r\'i('o:-i.

)$ l~llico, O nUlllero (}(' f:ll'llamcnt:-o
.-j ...1('lltfl 'ln ('ada
11e]l(l ito (1c\'('r:'t (' 'cc(l( l" (1 Hill deL:imo o num( r, pro,-. \,,,1
de pra('a

a fanlal' .

•\ l't. 7 ;).0 II tlt l"l'g'u 1:lll1cnto
l'Olllo fI' YI'OI'('<!('I'Ú Ú I'lllU";t,'1'lo
::ln;, III tl'llnti<:lto :'1 tropa
a<'ti,

Art.
ll1e.llt<,~,

Ü'l'(t llllt

elol: .

0

77.

Art.
armam

*

Ilto e

lTH tlllIl ('li

par.

l1lPIl!O

(lunlHlo

ili,O

to

jj(

I.

e~p('l'inl li. -nní a l1wl1l'im
ti" fll'tig
III ti P itu (.)
fi ,

II) (!t'po ito !tom' I' : tú
Ira\'elldo
UIlI llUlII,'!'

1'0,1('l'ã 1 l' tal,
({tlil':llllcnto

;, O fm'daII}> riol'

t

r:í

!'l'
11.

C l'('S(' 1'\' a,

1.0 . \,,,tl'
dCjln itos 111l"cr:'t
cada 400 l'(plip:ul1 nto
,

~ :.?," l1l1 do

fi i ,ln arm
lpil'o ti 1'('

1I1<>n10

P 'li"l) lmtalhiLO <l
all~1l1 '1111\(10ao l'fi" 'l'liyo do f[lIa 11"0 <10 di tri t
Ar!. 7 .0 't IIIpl"\' CPI' hnja lllai <1 um fi I 111
OR OH!r I

l'UrII(

1"\: ,

..

ln d _
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posito, O mais graduado ou antigo será o chefe do armazcm e por este responsavel.
Al't. 7\).0 O commandantc
do districto de recrutamento
c reserva é pecuniariamente
responsável por todo o material dos dcpositos, que vigiarú o farú vigi:n' pelas pl'a~as
graduadas
do respectivo
quadro, independentemente
de
qualquer outra respousaliilidade
que lhe po;lsa caber pela
destruiçào ou extravio do referido material.
CAPITULO V
Dos olliciacs üe reserva
Art. 80.0 Os quadros dos officiaes de reserva poderão
ser constituidos :
1.0 Pelos oflicines l'('gl'cssadoi:l do ultramar, cmqunnto não
entrarem nos quadros elas suas nrmus ;
2. o Pelos oíliciaes na disponibilidadc ;
3.° 1)0108 oílicíues elos estados maiores elas armas qne
desempenhem
conuuiesõcs cujo exercício haja de suspender-se cm tempo de gucrra;
4. o Polos ofíicíaes cm commissão estranha no ministcrio
da guerra, com excepção dos elas guardas municipncs c

fiscal;
G.o Pelos

officiacs

na inactividade

tcmporaria

pelo pe-

dir;
G.o Pelos officincs qllO hajam solicitado (' obtido a demissão, antes de haverem completado o tempo l!'gal do ser-

viço cffcctivo ;
7.° Pelos oflicinca domittidos
n. seu pedido (Pll', tendo
mais quo () tempo lt'gal de serviço, soliciturcm a sua admi 'SfLO nos quadros
da rcserva ;
8. o Pelos officinus reformados
dos e. tercitos (10 continonto o ultr.uuur residentes 1I(! continente <lo reino c ilhas
adjac!'lItoq, só incapazes de serviço activo;

D.O J)l'lo;; nlumnos militares da escola dó exercito
tendo I' lo 111el10S :lpjll'()\'a~~LO ('lll UIll
c'm'o, ]la ,t'lll :'t l'esel'\':t;
10." 1\ hs ]ll':l<:as de qua1qller elas

1111110

do

!'l'

que,

!lectivo

l'(',el'VíI
ltabilitar1a~
com () cm'so do ]'(.'nl C'ollcgio militar;
11." Pcl lo primeiros SIll'g'L'nto" qllc pa sem Ú sc gllnc1a reserva;
12.0 Pelo:! ofllciues illfll'iol'LB colll appl'o\açlo
tIo eUI' ()

c()jnpkto
l'OSCIT:t ;

dn

escolas

rt b'lll

nt: C qu(' pas

lln

Ú segunda
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1:3.0 Pelas praças da reserva que tenham o curso comploto dos lyccus nucionacs, quer na classe de lctrns, (luer
na de scioncias, <lno obtenham npprovnção 110 exame thcorico-pratil'o <1<, que trata
artigo 8;).°;

°

1-1.° Pelas pr:l<;as d:1.reserva bncharcis cm direito, mathematiea, philosophia
e thcologin, habilitadas com qualquer dos cursos da escola polytcchnicn de Lisboa, ncadomia polytcehnicn do Porto, com o curso do conunercio ou
de conductor <lo obras publicas ou mina>! do instituto commoreial e industrial
de Lisboa 011 Porto, com (JS eurs fJS
de asronomia ou sylvicu1tum <lo instituto de agrollomia o
votorlnaria
ou com li carta p;cral <lo curso superior <1(' letras
qlH' satisfaçum á COllllic;ao do numero antecedente ;
0 Peb
pr:lças (lue fi)~'('l11 licenciadas p:~ra 1'(: orvn,
depois de um anno de serviço, por terem satI:;f~lto lI:3 con<1i<;õl'sexigidas pelo rcgulumcnto
de 1G de mmo de 1888
e que obtenh.un approvnçãu
no exame <10 que trata o : rtieo 8:).° <lo lll'l'. ente )"<'glll:\lllcnto;
to.16." Pl'lo:3 ('1(1:1<1:\01:; portuguczcs
1
<plC toram
o fi'·
H'JaCS
(e

:t

15.

1.'

um exerc-ito estrangeiro,
ou po, uir.-m todas as habilita)õc::! <'xigi(l:t::! para (1. nomeação
de official nos 1lll':>1l10S
exercites, quando tenham menos ele quarenta c cinco : unos

de idade

p

se obriguem a :; -rvir na reserva durante seis

annos;

17. o Pelo8 indivíduos <la ela >'e eivil, com menos <lo
quaronta e einco mmos <le idade, que ::;e obrigucm a SCrvil' na re8e1"\'a dmante seis mmos, qlH~ tenham pertencido
ao exercito (' n'eHo cstivci:iscm el)mpn'hcndi<los na· da' es
intlie:tllas llOS n.o< 0.°, 10.°, 11.° c 12.0 d'e 'h' artigo;
18. 1>010· individuo8 da ela I:;e civil, eom llH'nOi:i de
q~lal'cnta c cinco :nlllOS de i(la<1<" ([lle . P ubri'"lIPIll n. ervu' na 1"e:;('1'V:1.durantc ~ ,i :llln()~, <plC possuam as habilitações in<1ic:t<las uos !l,0 1:3." P 1 Ln <1'< te artigo e O!Jt<'·
nhmn appl'o\'a<;;io no (',-ame do <lHO trata o arlig-o 5.') <lo
presente J"l'gnlalllellto.
§ Hnien. Para ser official (k rl'S<'l"\':t <1 ' eng('lIh('l'ia é 11ecessrrio tnr o clIr,.o <h, Pllgclllteiro civil ou 1!P milla .
Art.
1. ° eh },:lcharci8 t nnmIos
Jlw<licina
o, mcdieo-cirnrgit')l's 1)(']:1· (,sl'lIla Illi clit,tjoeirurgÍt.:a . II ' Lihon 011
Porto, )H'['tl'IIC!'lltC::! lL r,'ser,'a
('r. o 110lllC1HlfJ ('ielll' io
lI:jH<lant,,· <1,' 1'<' rva com a .'r1' l<lu:H;ao de t '11 'nto <Iv l' •
serva.
1.11 O indi,'i,luo
d
II trat,
,·t~ :ll"tiO"o, p rt ue n.
ti' :'t cla, e ci\'il, Colll 111cno <lo C[IUlI"l'llta
l'ill('O :11Ino (lo
idade,
Cl"LO llomeH(lo!> ('irllJ'gi
s ajllllnntc
<I
<)

(1m

*

I

r)
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quando o requeiram e se obriguem a servir na reserva durante seis annos.
§ 2.° Os cirurgiões ajudantes de reserva, quando 1'0unam todas as condições exigidas para a admiseào corno
cirurgiões ajudantes no exercito activo, terão prcfcrencia
sobre todos os mcdicos civis para o ingresso no respectivo
quadro elo exercito activo.
Art. 82.° Os pharruaceuticos,
facultativos veterinnrios c
presbyteros, pertencentes á reserva, serão nomeados rcspcctivamcnto pharmnccuticos, facultativos vcterinarios e
capcllãcs ele :3. a classe c10 reserva com a graduação de alferes de reserva.
§ unico , 8[10 applicavcia aos phurmnccuticos
devidamente habilitados e faeultutivos vcterinarios
da classe civil, para as nomençõcs pflra a reserva do exercito activo,
c admissão 110" respectivos qnadros, os princípios ostnbclecidos para os medicos nos
1.0 c 2.° do artigo untenor .
Ai't. 83.° 1~~('ont1iC:~1oíudispcnsav«l para a nomeação aos

*s

postos de officinl combatente ou não combatente, quando o
individuo houver deixado a cílectividudc
do serviço pertençr, á Rl'glllHla reserva
ou :'t clussc civil, qU(' tenha bom
comportamento
C desempenhe
fnncções compati veis com a

dignidade

da respectiva graclun<;fl.Omilitar.
Os officiaes de I'CSPIT:l nâo poderão tc-r posto
superior ao de capitão.
Art , 8:).° o" exnmea do (pte tratam os n.?" 1:3.°, 14.",
IS.O <' 18. do artigo HO.o constnrào :
ll) Para a l'avallHria c inf:l1ltel'ia:
Pl'Ova tltl'oric:\: l'<'I~tllallll'llto:> do HP1Til,'ointerno dn }'('.p('ctiva nrll1:l, <ln adllJilli:-;tra<;llo da i;I)'.(·1111a lllilital', e titll10t:!II, I II, I V, V e \TIl do pl'O\'it:!ol'io (le 8ct'viço elU l'aml'ftllha, lla pal't(' qne inÍl'l'p:;sa a UIll oflicial btlualt<·l'llo.
l)l'ova pratica: ('ollllllalHlm' 11111jll'Jotii.o na eSl'ola di' l'olllpallhia on CS(l'lllllriio a cavallo; lIlm,;lrnl' ('0111100l'1' lH'lll :t
escola <lo sohla<lo, ('Xl'clltalldoa com pcrfi'i)fw.
Al't. 84.°

0

1;) Pn m a :ll'tillH'l'ia:

Prova thcori('a: as lllatcrias (·.'igi(lns no l':lll<li(lato do
c:t\'alI:\t'ia c lllais nO('Õl'H O'(,I':Il'S (lc halistica l' sl')'\'i~'o (lns
1.
•
b
ns (l' fogo.
Prova }lmtil':t: ('olllll'l'inH'nto
jll'l'Íl·ito
da el:\cola d(' ,,01dndo (' ]'('g'nl:tIlH'Il(O para () s('rvi('o (1:Is j,Ôl':I!:; de f'ug'o ; ('umInall(lal' 1I111:t t!(·(·(':lO na e '('ola (k 1,aleria.
1') P:l1':l :t ('llg~llht'l'ia:
Prova thl'o)'il':l: n::;matcrias '. 'igiclns ao l'HlHlidato <le inA

U()('

l'
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fanteria c conhecimento
dos regulamentos
de instrucção
das diffcrcntes especialidades
do regimento.
Prova pratica: conhe.cer co~pcrt
'ição a escola. de s~ldado da ordenança de infanteria ; commandar um pelotão
na escola de companhia;
dirigir o traçado e perfilam mto
de unia obra de fortificação passageira
e di tribuição dos
trabalhadores
para a sua construoção.
§ 1.0 Os exames serão ~eitos na escolas praticas das
respectivas armas ou eu:: LIsboa.
.
§ 2.° Para a infantel'1.a.e~ cavalla~'Hl, poderão os exames
ser feitos na séde das divisões territoriaes,
quando o respcctivo inspector g ral assim o julgar convenie~tc.
Art.
6.° Os jurys para os exames dos offie~ac~ de reserva S rão nomeados pelos commundantes
ou: mspcetores
g era es das armas a qu os can~ldatoB ~e des~l~am, e com,
por-se-hão de um official supcl'lor e dOIS capitães.
. .
Art.
7.° Os reservistas
ou individuos d classe civil
qm' dcsejnrem ser promovidos ou nomeados officin 'S combatentes de l'CSCl'Va,dirigirão os seus requerim .ntos ao respectivo commundante
ou inspector geral da arlllll, por intermedio do commandante
do districto de r crutanwnto c
reserva, juntando-lhe
todos os documentos comprovativo
do seu direito.
§ 1.0 Estes requerimentos
serão sempre acompanhados
dc informações
do commandanto
do di tricto ' do administrador do concelho ou bairro da residencia do candidato,
de que ello sati 'faz as condiçõ s do artieo 3.° do pr _
sente regulamento,
spccificando a occupação ou o ramo
do commercio ou industria quI' xerc im.
§ 2.° O commandanto ou in pector geral mandnr.i f. z r
() exame de que trata o artigo
;).0, e for necessario, c
enviará para /l, La repartição
do mini. t rio <la gUCl'm a
proposta pam a prollloção ou 110m( :tÇ;IO U alflll'e' 011 ~I'.
guntlo tt'Jll'nh dI' l'('til'rvlt, quando cntclHln qu' o candidato
l:!atisfaz a todos OH requisitos
'xigiuos para o po<ler St'l'.
Al't.
.° Os rt'qIlCl'ilUento~ dos medicoil, pharmaceuticos, facultativos veterillarios
'pr HO)'tI'I'OSserão dirigidos
para o ministcrio dn g'ut'rrn, s ndo-llw applicavcl o di~posto no § 1.0 do artigo ant~riol'.
.
A1't. '1U.o Durante o p '1'10<10 qu o~ rI" rVIstll8 e tiverem 110 serviço pllra satisfazerem {I' provas de qu<' trata
() artigo
õ. o d' eHte regulalll~nto, tpJ'u'O dirl'ito a torlos O·
vencimentos
(la praça::; 0.' Igual gradtHl~'ao do exercito
acti vo.
Art. !:lO. ° o::; al~'re' ou scgun!lo t llPllt':, d' l' 'S '1'v:\
\I
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que tenham tomado parte nos cxercicios de um periodo
de instrucção da respectiva
escola pratica, alem dos chamamentos
ordinários para s .rviço a que são obrigados,
tendo boas informações, serão promovidos a tenentes ou primeiros tenentes de reserva na mesma data que o alferes
ou segundo tenente do exercito activo, cuja antiguidade
de posto for immcdiatamente
inferior á sua,
do rescrArt. 91.0 Os tenentes ou prim .iros tenentes
va, que, como tacs, tenham tomado part
nos ox rcicios
de um período de instrucção da respectiva escola pratica,
alem <los chamamentos
orrl inai-io« para serviço a qtl!' S1LO
obrigados, tendo boas informações, serão promovidos n capitães elo reserva na mesma data cm qu for promovido a
capitão o tenente ou primeiro tenente do exercito activo,
cuja antiguidade de posto seja immcdiatamcnte inferior :\.

sua,

Art. 92,0 Os pharmaccuticos
de 3,~ classe d l' 'serva,
com graduação de alferes de reserva, serão promovidos a
pharmaccuticos
de 2. a classe do reserva, com a graduação
de tenente de reserva, quando tenham dois annos de g'raduação e boas informações.
Art, 93.0 Os facultativos vcterinarios
e capellães dI' 0.:1.
classo de reserva, serão promovidos :\, 2. a classe com graduação de tenente dI' reserva, cm condições similbnntcs
áquollas em qlle os alferes de res rva sftO promovidos n
tenentes.
Art. 04.0 Os officiaos lião combatentes
ele reserva com
graduação de t nontc, s 'dLO promovidos :'t respectiva el:tHS
com gl'ac1na<;ão de capitão,
m condições idcnti 'as ÜH (ltH'
dão direito aos i me-ntes de reSOITa a Sl'1' promovidos a
capitães.
Art. 05.0 Os officines combatentes o nrio combatontes (le
reserva não tê em revistas ele insp c<;:w, mas "ti.o obriga<lo8
aos l·xoreicioH, apres nta<;õcs
participa~õ 'S como :1H praças de prct da primeira reserva.
§ 1.0 Os ()ffi('iars com hatpnt<'H ou niio eomhat(,J1t<'~ <lp
l'e:\(')'\,a, em Ü'lIlpO (lo ]laz, )lUO siLO olJrig:l!lo. a ('11:lInam('lÜO ('. ·tJ'ao)'(lin:l rio p:I1'1I sl'J'\'i<:o.
§ 2,0 OH eirul'giõ<'s c pharlllttl'l'uticos <lo l' 'Hc~'va, (jI1'IIl,(lo
no ('oncl'lho OH hailTo da ~lla l'psÍ<l<'lH'in nâo ll:t,la Olltl'O;4 11\di\'i<luos <la nll'~llJa p\'ofil'fllLO
lI:io I'il'mo obl'igaclus
a ]>J'\'~tal'
sCl'vi<;o militar f(',m da :11' ':t 'do l'efl'rirlo (·o)lt·{'lho OH b:lin'o.
~ B. o As apm'HJlIt:Ic,'OCS
(
par! i('ipa~dcs dos ~fJi :incs
sorno fpita:; dil'cetaml'll!p
aos cOllllnalHlnllLps
dOH dn;tl'j ,to
de rccrutamento
(' r(' <'1'\'[1, vOl'oaltncnt
ou por <"St'l'i}ltO,
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sendo disl)em,ac1os das apresentações
e participações
aos
adllliniBtradore:; dos concelhos ou bairros.
Art. !)ü. o O general comuinndantc
da divisão poderá
l'olH!eUer aos officincs de reserva dispensa de comparecerem a um chamamento ordinário para serviço, precedendo
informação do commnndanto do districto.
Art. Ui. o Os officiaes de reserva pre:;tar-se-luLo a servir
do intormediarios
entre as praças da reserva r sidont s na
mesma localidade, que lh'o soli .itarom, e os commnndnnte-, dos districtos, cm todos os assumptos de serviço.
Art. 98.0 Os officiaes de r serva usarão uniforme igual
ao elos offíeiacs do exercito activo do mesmo corpo ou serviço tendo na gola dos casacos, dohnaus e capotes, o molHwl:amma de metal prateado (modelo n. o ] G), O r sferido
lllo~ogramma substituo o emblema na gola dos artigos que
o tiverem.
Art. 99. o Os officiaes de r serva apresentar-se-hão
fardados em todos os netos de serviço militar.
$} 1.0 AOi:!ofliciues de reserva é proliibido usar o uniforme:
1. o Em netos eleitoracs ou reuniões politicas ;
2.0 No exercício da sua profissão ou emprego;
3.0 No estrangeiro, sem lict!nç:t do mini 'te rio da guerra.
§ 2.° Exceptuam-se
da disposição do n.? 3.0 do paragrapho anterior, os agentes consulares e membros das embaixadas ou legayões, quando compareçam
em festejos publicos ou actos solcmn '8.
§ 3.0 Os offlciaes de r 'serva, quando fardado, estão ujeitos ao regulamento
di ciplinar pelas tran gresõc
comuicttidns contra a disciplina.
Art. 100.0 Os officiaes de r serva cm serviço têem direito a todos os veneiiuentos
e vantagcn
dos ofliciu s de
igual patentc do ex r oito activo.
S 1.0 Os officiacs de 1'0::;('1'\':\, mutilados III combate,
lêem os iucsmos dire-itos que os otlieia i:!do lll' 'mo posto
do ex reito al'tivo.
2. o A~ viuvas ' filhos lo -itimo' ou 1 gi timnuos dos
oHieiaes e praças da r 'serva, mOl·tos cm combate, Clll virtude de feridas r cl'biuas em cOIn1Jnte, ou de uoonça })1'0\'eniente de fadig:us xtraordinarias
soffrida'
lU campanha,
t00m os me~lllOS direitos que all viuvai:! e filhos elos individuol:! da mesma categoria <lo e. orcito activo.
S 3.0 Os filhos legitimos ou legitimados UOS oflicia . d.
r('serva têem prefl'J'('llCia, para '1 admissão como poreiollistas no real eollegio militar, !Sobro o~ filho d' in<livitluos <la classe civil.
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Art. 101.0 Os officiaos de reserva gosam das mesmas
honras que os officiaes dc igual graduação
do exercito
activo.
§ unieo. Em concorrencia c igualdade de postos, os officiaes do exercito activo têern l3empre prcccdcncía sobre os
da reserva.
Art. 10~.0 Os officiaes de reserva, quando não estão em
serviço, poderão ser tratados nos hospitaes militares, pagando adiantada e mensalmente
a contribuição correspondente ao seu posto.
Art. 103.0 Aos officiacs de reserva, quando fallecer m,
prestar-sc-lhes-hào as honras funcbrcs como se pertencessem ao exercito activo.
Art. 104.° Os offíciacs de reserva da' tropas montadas
qur, quando chamados para serviço, apresentarem
um
cavallo sua propriedade,
terão dir ito no abono de forragens, ferragem e curativo para o r ferido cavallo.
§ unico. Se o cavallo se inutili 'ar m serviço, o official
receberá o proço médio de um cavnlio do remonta.
Art. 105.° Em t O1pO de guorra
ão dispensados para
a promoção os tirocinios.
Art. 10G.o O posto concedido aos officiacs da reserva é
conferido por meio de decreto publicado em ordem do
exercito,
do qual sómentc pod m ser d mittidos por algum dos soguintcs motivos:
1.0 Por hnver terminado
o tempo de I:! rviço a que o
rcscrvieta era obrigado pela natureza do a 'U ulistamentn,
ficando com as honras rcspectivas ;
2. ° 1)01' demissão pedida pelo int rcssado o concedida
pelo gov mo ;
3. o Por condomnnção nos tribuna S ordinários a qualquer
pena que importo a demissão para os fim ' .ionarios publicos ;
4. o Por demissão pronunciada cm s ntcnça do conselho
d guerra;
5. o Por demissão pronunciada em sent nçA, do cons .lho
de di icipliua, do q ue trata () artigo 111.0 do presento r gulnm nto.
Al't. 107.° O::; oflicia I:! (10 1'0.' rvn s:LO nhatidos ao l'f1',.tivo do c cercito d sdo <lu' .omplotmn o tempo d(~ serviço
a 'lu' são obrigados p la nuturozn do M 'H Illil3tum nto.
$:i unico. Podem, porém, eoutinuar no ti 1'viço, ti () l'l'q1l 'rercm o _lh:s for conccdido p ,lo ministro da gU('l'l'a, yl'~ceuenuo mtormaç:Lo favor:w 1 do comll\tmdant
(lo dI i.neto (le r{' 'mtam 'nto ')'('I:!erva
do l'olll111andant' ou lllspcctor geral da arma '!ti 'lu' servir m.
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Art. 10 .0 O ministro da guerra pôde impor a pena de
suspensão aos offíciaos de reserva durante um pra o não
excedente a um anno.
§ uuico. Os officiaea, durante o ~umpl'~m .nto da pcna
prescripta
no presente artigo, nao têem direito a usar os
seus uniformes nem a tomar parte em quaesqucr reuniões
de tropa, não lhes sendo contado esse tempo para effcito
algum.
0
Art. 109. Kns praças de guerra c nas localidades onde
houver corpos de guarnição ou coiumandos militare!:!, os
officiaes de reserva não poderão ser presos senão cm edificios militares, nas mesmas condições que os ofticia s do
exercito activo.
Art. 11O.o Os officiac de res rva, condemnados no fôro
civil a qualquer pena correccional, r quer ndo-o, cumprirão a pena nas niesmas condições que os officiaes do exercito activo.
Art. 111.0 A demissão póde ser pronunciada
por s 11tença de um conselho de disciplina contra qualqu 'r offieial
dc reserva por algum dos seguintes fundamentos:
1.o Quando o offícial, sendo empregado publico, haja
sido demittido por motivos menos dignos;
0
2. Quando o official, s guindo a vida cOllllllcreial, haja
sido declarado em estado de quebra fraudulenm pelo tribunal competentc;
3, o Por faltas graves de serviço ou de disciplina;
4. o Por mau comportamento habitual.
0
Art. 112. O conselho de di ciplina a que c refere o
artigo anterior será composto de um coronel, pr sidentc :
um tcuento coronel, um m:001' e doi' capitàcs, todos do
ex rcito activo, nomeados }J .lo commanclallt.
da <livi"lw
militar cm cuja eit'emnserip~ã() houver de se realisar o julgamento, segundo as regras de compctcneia fixada' para
os conselhos de guerra l'enUllllt'ntcs
110 codigo de ju ti~a
militar.
§ 1.0 Os ofâcíaca indicados serão nomeados de entre o,
que compozcrcm a listn de officinos de qlH' trata () lIrti0
go 142. do codigo eitado c scjam os primeiros a. IlOlUear
para a compusição do respectivo
cUllselho elc [.,'1lCrl'apermancntc.
0
2. Junto do conselho de disciplina dcsempenharão
as
func\ucs de promotor de justiça ü lIücretario o do COllselho dc guerra pcrmanente
da divistLo,
0
§ 3. O accu3ado scrá assistido do dcfell 'Oi' que c colher, quc será wa advogado ou offil'ial do excrcito activu
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ou de reserva, e não o escolhendo, scrá nomeado o do
conselho de guerra permanente.
§ 4.0 Nos casos dos §§ 2.0 e 3.0 do prosente artigo, havendo na divi::;ão mais de 11m eons .lho de guerra, o general commandante
escolherá d' entre os promotores de justiça, defensores officiosos e secretnrius os que devem funceionar junto do conselho de disciplina.
Art. 113.0 O conselho de disciplina reunir-se-lia na sédc
do concelho ou bairro cm que tiverem occorrido os factos
de que houver a tomar conhecimellto.
§ unico. Aos officiaes UO exercito activo nomeados para
servirem no conselho de uisciplina,
s ,dto abonados ()'
transportes
e vencimentos
extrnordinarios
a que tiverem
direito como se exercessem quaesqner das fUllCÇ'ÕCS de justiça previstas nu codigo de justiça militar e seus regulamentos.
Art. 114.0 O procesl:>o disciplinar, depois de ('011 e]uido ,
será enviado pelo presidente do conselho ele disciplina, ao
general comuiandante
da divisão, que o r mctterã ao ministerio da guerra, devidamente
informado.
Art. llf).O Um regulamento
especial, moldado quanto
possivel nas regras estabel cidas 1\0 .odigo de [ustiçn militar, definirá as attribuições dos diversos membros do conselho e regulara a fónua do respe ·tivo pl'ocel:>tlo.
§ unico. Emquanto não for publicado o regulam nto a
que o ]>1'OS011t
artigo se rcfer " seguir-::w-ha nos cons .lhos
de disciplina o formulnrio indícudç 1\0 l'l'gnlanH'nto para a
execução da lei do 14 de julho de 1 '5G, publicado no, ordem do .xercito n.? 35 dr 14 de agosto de 1858, com Hio\
alterações previstas no presento regulamúnto.
CAPI'l'CI ..O vi
JHll]losil;ões que con tltuem n sancçno penal

Art. 116.n O reservista que lllLO comparccor àlll'(.vi;:tm,
de inspecção,
on ús :tpl'l'SCllÜl<"Õ('~ a <luo ' ohrig-<t lo ,'111
uh:ltitnil;:Lo d'l'l:>t!li:l,salvu caso d' forca maior, S('I':'L 1'11nido pela primeira v z com a multa (le flUO 1" is :t (i OUO
róis; reincidindo, a milita :o>Cl'lt :\1I'1I'I'uvuda com trcs a oito
· 1
to!:>
dla::; (e pri~à,) 'Ol'l'" ·ional.
Art. 117.u () r '8 'l'vista qUI' ll:W al'r('~(,lltal' :t ca!ll'l'ncta
nas l'l'Vi::;tHs <lo im;p" 'tO ou qu:tndo tiver dr tratar (~l'
assumptoi:l militar '8 berA punido CUIll u multa de 100 r "u;
a :>00 róis.
'
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Art. 118,0 O reservista que extraviar ou, l)or qualquer
fórmu inutilisar a caderneta, s rã punido com a multa de
, a 1 '000 r ,.'IS,
:200 réis
Art. 11\1,0 A praçn licenciada na primeira reserva qu
não se nprescntnr c_om os seus uniformes na r vistas do
inspccção, será punida com a multa d 200 róis a 1.000
róis; reincidindo,
a multa será ag-g-ravada com tr t! até
oito dias de prisão correccional.
Art. 120,0 A praça licenciada na primeira reserva qn
inutilisar ou extraviar os artigos de uniforme, quP deve
conservar para o serviço militar,
erá punida com prisão
correccional de quinze a trinta dias.
Art. 121.0 O rcs rvistas qn saírem do concelho OH
bairro do seu domicilio ]>01' mais de trinta dias, sem a lieençu
necessaria,
serão punidos com tr s dias de prisão correueional.
~ unico. Nos casos urgentes, quan<1o. não haja tempo <1<solicitar a licença a que o presente arhg-o"
refere, (' O
reservista não habitar na sédc do concelho ou bairro, pód
o regedor concedei-a, communicando-o iunucdiatamento
no
administrado}' ,
Art. 122.° Os reservistas
que
xc derem n JicPIH;a a
que se refere o artigo anterior,
qtH\ mudarem
domicilio
ou residcncia sem nuctorisaçào }lor titulo legal, ou (lllO deixarem de se apresentar à auctoridade (ln domicilio ou 1'('sidenciu qne tiverem escolhido, serão punido
cOJU prisão
correccional d oito a trinta dias.
Art. 123.° () reservieta
quP tmnsgn'di1' qualqu r dos
preceitos <1' cst r .gulmucutos nfw "'I)('cificndos no" artigo::;
anteriOl'e8, quan<lo nao constituir erimo OH infrac~ILO (li:;l'iplinar p1' 'vista na ll'i p '11:1.(' militarc«,
Sl'l'.t lJllni<lo I'om
a multa de flOO rói::; :t ~ ()üO r{·j , <1110 po<l 'l';t "( I' ag,;mvada tom prisão ('O!'l'l'ceiol\al (h, tl'l-' a oito dia',
Al't. l~-l,O Ui! {'OllllllHn(lantes
do. di::;tl'i 'Iof! !l o a<l1IIini>;tr:lIlort'''' dos cOllcelhos ou bairros participarão
ao (1(·legados dos }H'Oellraclol'l's l'eg-io8 ns infl'IlC('o . prcvi ta 110
nrtigo' antel'iorel'l, pal';l a :tl'plie:l<'ào das p«'na J" pt,<'tiva
cm pI'OO(':-;::;o eorr 'c('iollnl, perante o rcs})i'divo juil\o.
~ 1.0 A partiei pnção dnt! cOlluuandantcs
(los di",tl'ido
será fOl'lllulada n'mll auto, ('m Illlplit'ado (lllod 'lo n.O 17),
para cada UU) dos J'('~el'villtas aos (!lm( íl t 'nha tIl'
I' im}lot!ta qunlqllcl' da::; )ll'llali(l[ukt' cl' Pt'te l' glll:uncntn, a fim (1<>
constituir I) corpo de dclicto illlliJ'ceto :tccI"a da infra '~à()
eomllwttiün
pcloH 1'1' 'l'r\'i~ta~,
§ 2,0 No easo da:; tram-;gres 'oe' de (lue tratam o ar.
I

a

60

ORDEM DO EXERCITO N.· 2

tigos 116.°, 117.°, 118.° e 1Hl.° do presente regulamento,
o auto formulado pelo commandante
do districto de recrutamento c reserva constituirá prova bastante em juizo, não
sendo precisa a prova testemunhal.
Aos reservistas
fica
salvo o direito de provarem em juizo que não commotteram
as transgressões
de que são accusado . A unica prova
da comparencia
nas revistas annuaes de inspecção SL'l'1í a
competente verba lançada na respectiva pagina da cadorneta.
§ 3.° No caso de, em juizo, sc provar que não são v rdadeiros os factos participados
pelos .ommaadnntes
dos
districtos, os delegados de procuradores
regios farão as
competentes participações
aos gencraes commandantes
das
divisões ou commandant
s militares
das ilhas adjacentes
para estas auctoridadcs
procodcrom
na conformidade
da
lei.
§ 4.0 Os commaudantos dos districtos de recrutamento
e r serva, logo quc qualquer pra,a da res rva seja nutuada, moncionnl-o-hão na casa «Obs rvações» do caderno
de classes (modelo n." 1). ,'o as pra~tts forem trunsforidas
de districto antes de I$C .onlu-ccrem as penas applicadas,
far-se-ha a conveniente
communicação aos conunandantcs
dos districtos para onde tiveram passagem,
pal'a est i:!
lançarem a competente
verba na casa das «Obsorvaçõca»
do caderno das classes.
Art. 125.° A ausencin illcgitima inf rior a dez dias, contados da data lU quc o r escrviatu SI' dev rá aproa ntar no
local que lhe tenha sido determinado,
s gundo o prescripto
n'este regulamento,
será punida disciplinarmente,
nos t rmos do respectivo regulamento
disciplinar.
Art. 126.° A ausencia illegitimu, superior a d z dias,
contados na conformidade do artigo ant irior, será punida
nos tribunaes
militar '>I com a p na d prisão militar do
tres a seis mezes.
Art. 127.0 Quando uma pra<;a li .enciada na 1" erva for
pro'a para conselho do guerra, ou tiver do so apresontur
para cumprir qualquer
P '11:\ disciplinar,
a auctoridude
militai' )Hlsi:!ar-lh.ha guia tI • marcha, a fim de l:!('l' pl'l'i!cnt'
no l' ~pcctivo qllart I g ·neml, ou 10('al o1l(l(, dO\'I ('um}>!'i!'
It pella (liHciplinar, !:Iclldo mandada
ad(li!' a uma for<,'a militar, por on!lp t;Cl'Ú alJOnada de todos 0>1 von 'im ntotl a que
tiver <lil' 'ito como se f{)·
pl':l~a (lo cll'<'ctivo.
~ 1.° Quando a ]ll':t<;a for absolvida ou t 'l'lUinar a Jl '111\
(lllC lhl' tenha
sido im}lo ta, voltad ;\. I:HHl :tntorior l'itua~ào, dei."mulo <le lhe ser ahonados ()~ l'CSp • ,tiVOi:! venci-
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mentos e marchará
~ para o seu domicilio, onde fará as devidas apresentações.
§ 2.° A estas praças será con~ ~l~do o tran porte para
1'00"1' ssar m ús torras
do seu domicilio.
H.° Aos commandantes
dos districtos a que pertencem as praças, s rã communicada a sua prisão, b III como
todos os factos subsequentes,
c quando ces ar a punição,
ser-lhe-há enviada a guia, com as eonvcnieot 'S declarações, para que esta anctoridado faça os devidos averbamentos e envie as alterações á8 unidades cm que as praças
têem aberta a matriculn.
Art. 128.° Para o officiao de re rva, as penas de multa
serri
substituida
pelas d admoestação,
repr hensão m
particular e na frent dos officinos de igual graduaS'ão.
Art. 129.°.A penas applicudas aos re rvistas em processo correccional pelas infracções de quo tratam 08 adi-

§

0'08

do

11G.o, 117.°, 11

.0,

!lU.o, 120.°, 121.°,122.°

'12:3.0

presento regulamento serão averbadas no registo' !lisciplinares o 0011 idcradas como trallt!gl'cs 'õe8 de di 'iplina.
§ 1.0 Os delegado
de procurador's
rceios das comarcas, depois do julgam nto, d('yo!w'rrw dír ctamente
aos
commandantes
dos distrietos
de recrutam nto o reserva o
duplicado do auto do que trata o 'S 1.0 do artigo 124.° do
pr sente regulamento,
em qtUl s('rão moncionadn
mi p nas
impostas aos reservistas pelas tl'flllsgre:lSõ s couuuettidm, .
as datas do julgamento, bem como c mmunictlrao as penas
a que foram condemnado
os res rvi ta em virtude dos
autos levantados pelos administradores
dos cone 'lhos ou
bairros.
o

0

Quando algum 1'(' ervista, autuado por t r tran gr _
dido qnl\o~qucr disposições d' .to regnlmnento,
deva ter
baixa d('nnitiva antes da auctoi-idade militar couh('c('r a
penalidade qtH' lh deve :scr impo.ta, averbar- c.ha nOtl regi:;tos disciplinar!';; c cndt'rneta a nota de C{u' i()i :mtuado, c mais tar(le o rt'sultadu da autua 'ãu, nào sendo até
cntfio encerrados os registos di;; 'iplinal°cs da rpf'erida praça.
0
Art. 130. Ao rcservíhta;; cujo domieilio não <'ja conhecido na. occasirto em quo ti vam ter baixa dC'nniti va, por
torem completado o t mpo <le berviço no!; termo' da I _
gislação em vigor, c sc apt' cntem ou solicit('ln <1<1 qualquer aUl'Íoridadc militar lIH'S s('ja lau«;ada. a \'('rha dI' hai.-a
uas eaderneta~,
'er-lhcs-hllo
lItr('gue
com a r('f('rida
verba, continuando, porém, a ficar tlnjl'itus a respond 'r p _
las tl'au!:\gre '8ões 'lu tenham cOffimettido
mql1anto pertenceram á rescrva, para o que os COmlllitlldantes dos dis-

§ 2.

o
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trictos farão as participações
dcs a que se apresentarem
jtÚZO, não podendo livrar-se

convenientes, e as auctoridamandal-os-hão
entregar
m
soltos sem prestar fiança.

DispoiçéJes transítorlns
Art. 131.° Os actuaes sargentos ajudantce dos quadros
dos districtos de recrutamento
e reserva, emquanto estiverem n'esta situação, con ervarão todos os direitos, vencimentos e vantagens de que gosam na data da publicação
do presente regulamento.
§ unico. Nos quadros dos districtos só serão collocados
primeiros sargentos lt medida que occorram as vacaturas
de sargentos ajudantes.
Art. 1;~2.0 As alterações relativas ás praças actualmente
licenciadas na reserva e que devem ser mencionadas uns
relações (modelos n.08 13 c 14), de que tratam o § 6.° do
artigo 35.° e o artigo 44:.°, S rão communicadus aos commandantes
das unidades
de que os ros rvistas fizerem
parte na data da publieação d' este regulamento,
ond conservam a matricula aborta nos livros eomp tentes.
§ unico. Os commandantes
das r .feridas unidades
mviarãc aos dos districtos em <]u os re ervistas estão domiciliados as respectivas
folhas de registo devidamente
scripturndas.
Art. 133.0 As cadernetas distribuirl as {lS praças não seritO substituidaa, l'il:!c[uHlo-so a ultima pagina do modelo G,
para aprcsontacãc :'tI:! nu .toridndes (la antiga cnd meta (modelo n.? 2), <lo l'<'g'u]allH'llto de !) de março de ]887, polu
fórma indicada na pagina G <la cndcrneta (modelo n. () :3),
do presento l't'gnlmnento, para as apl'<',i:!ellta(;lh~s ÚS revistas
do inspecção.
Do mesmo modo se pro' d rá com as cadcmetas que os conselhos admini .trativos ou o ministcrio
da guerra tenham
m deposito, e quo S('rHO distribuidns ás
praças que se alistarem
depois da publicação do presente
r -gularnento.
Art. 1B4.o Os chefes de districto (\ .}.. Het·(,'tio do ('_'tineto eol'po (la guanla ÍÍH(·al, aü(liüoH ao ('omnumdo geral
da h'1WrÜa fhK'al, ou ('m s(')'vi)o Il0S uatalllOl's da 11l('f411ltt
gllllt'(la, }l()(kmo SN' llOU10:ulos alferes dn infitnü'l'ia (1 )'('PI'va, quando o J'('queir:nn tenhlllll bom l'omportauH'nto ('
LoaH inf'ol'm;u,'o('s (lo e())llIn:llHlant g('raJ (ln gmmla DIS(·U!.
Art. 1:3:>." ])mHI(' It data (la puhli(';u;fw Ü'('~t(' l'('gulllnH'nt~ d"j 1\1\1 do (' -iHti1' os rmllppas (IJlyi;uloH ;ís "Hta~()<'::;
SUpOrlOl'PS
pdas unidndps activas ou de 1'1'. (')'va, l'l'lahYlls

ORDEM DO EXERCITO N.· 2
ÚS praças da reserva,
nrt~ ~llellCi()nadoi:!n' c stc rogulumcnto, com excepção dos exigidos pela Iogislnção vigcrite so-

bre recrutamento.

Paço, cm :31 de dezembro ao 1 91. =JOtlO Chl'y ostomo
de Abreu e SOllsa=Lopo
l'(IZ de Sfllllp{(io e Jhllo=Alberto Antonio de JJlol'acli Cal'calllO=:c.J.llw·ianno Cyl'illo de
Cw·valho.

João Clll'ySOSt01l!0 de Abl'eu e Sousa.
Está conforme.

o director

geral,
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QUADRO N.o 1
Composição dos dlstrletns

de recrutamento

Districlo.
administrativos

..'"
'~

e reserva

Concelhos

.;:

iS

---------Lisboa (4.0 bairro).
Oeiras, Cnscaos.
Peniche, Obidos, Caldas, Alcobaça.

1 lLi~b~a ..•.....
Lema.
2

L' b
IS

3

00.········1

Lisboa

1."(

5

I,
I

, ....••••

Setubnl, Alcacer do Snl, Alcoeh
dein UlIlIegl\, Almada, Burreiro,
.IS 00.........
bra, Chl\llllola, Moita, Seixal, S.
do Cacem.
Santarcm .' ••. IBenavente, Coruche, Salvaterra

I

l

Lisboa ....••••
Santarém ..•..

1

de Ma-

gOB.

Lisboa (2.0 hairro), Cadaval.
Santarern, Almcirnn, Cartaxo, Rio Maior.

i

7

\ f:eiria
1 KantaT<,m
Coimbra

H

I

"
"

I

Custello

I

Leiria, Batalha, Porto de Moa, P mbul.
Vi11a Nova de ()UI"('m.
Soure.

Abrnntes,

Santarcm

J

t , AICczimThingo

t
Tbomnr, Bm-quinha, Fcrr ira do Z z r '
nn arem •.. "1
Gollcgã, 'I'orros Novas.
I . .
Alvniua '1'(', FigIH'in', (los Vinhos, Pedro..cm a • . . . . . . .
gão Grande, Ancião.
S

6

Clntra, Ma-

fra, Torres Vedras.

ILiSllOI\(1.0 bairro), Loures, vm» Franca
de Xira, Sobral ele Monte Agra('o,
Alcmquer, Azambuja, Arruda dos Vinbos.

I. b

4

ILiRboa (a.o bairro), Lourinhã,

8:\1'(100.1,l\J nção, Chnmusc»

(: (JnH t IITlCllI.
•
\ CnRtl'l1n Brl111(,O, (' l'tii., Proouçn
n ova,
Villu <1(' Bpi, Villu Vclhn de Rodão,
Oh-ir li, '. Viecutc da Beiru.
T

111':111(,0,

I
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N." 2

•
Distrlctos

Ooueelbos

edmtníatrarívoa

9

Aveiro ...•...

o

Aveiro

o

10
lCoimbl'a

. ....

11 Vizcu

.....•..

12 Yizeu

..

o •

l

.1 Mealhada,

Anadia,
)COimbl"l\, Condeixa, Louzã, Miranda do
.
Corvo, Penella, Poiares, Goes, Pampilhosa.
lLamego, Armamar, Castro Daire, Mondim da Beira, Resende, Sinfãea, Tabuaço, Taroucn, Moimenta da Beira.

j
•

•

•

I

• •

13

l

Coimbra

Viz~u,,~. P dr~ do Sul, ~ ouzella, Oliveira
de F r ades, .F raguns,
attam, Mangualde, Nellas.

I

I Yizeu ...•.•..•

2.·

Albergari!l. a Velha, Aveiro, Estarrejn,
Ilhavo, Macieira de Cambra, Oliveira
de Aze.neis, Ovar, Sever do Vouga.

I

.•....

Santa Comba Dão, 8. João de Areias, Carregal, Morblgua, Tondclla.
Oli veira do Hospital, Tábua, Penacova,
Arganil.

I

Aveiro .•......
11 Coimbra.
o

Agueda, Oliveira do Bairro, Vagos.
ICllutanhede, Plgueiru da Foz, Moutemór
1 o Velho, Mm\.

••••

l-lViZCU ........•
.) Uullrda •.....

I

o

IPennlva do C:",tC'lIo.
Guarda, Ceiu, Gouveia,
I dc Algodres.
\

Celorico, Fornos

G \ Guarda •. o' ••• 1 Mant('i~aa, Snbugn],
1 ) Castello Bran o \ Covilhã, Fundão, Belmonte, Idunhn, PeI n:unaeor.

I

IIS. celho.
João dn

V·lze u .........

I
3."

18

II

> ·t

'ornano
'
Almeida, A~uial' da Beira, Pigueiru de
Custello Rodrigo, M{·da, Pinhcl 'I'ran ,
coso, Yma Nova de Poscôa.
'

o.

••

I

Porto (fl'eguczia
de Gaia.
Aveiro . oooo• o' Arouca, Fciru.
Ot

PCIl dono

I

17
Guarda. ...•

Pesqueira,

o .. . . . . .• .

11

<lo Bomfim)

'

viu, Nova

G6
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1
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-------------Porto (bairro oceidcntnl), Bouças, Maia,
Povoa de Varzim, ViJl:t do Conde,

orto .. . . . .. ..

I
I

Porto " ....•

20

l

Braga.

<)1
U

,.

l

..

lPollafiol, Amarante,
navczcs, Paços
, Custello UO Paiva.

I

'o' ......•.

I

Baiilo, Marco do C:tFerr iru, Louzndn.

ue

IIFelgueiras.
Guimarães, Celorico do Basto,
ma do Basto, Fnfc.

Porto
22 IBraca

23 B 'ng'

Porto (bairro oriental, menos a frcgucain
do Bomfim), Yallongo, Gondomar, Santo 'I'hyrso, Pnrcdes.
Villa Nova de Famalicão.

I

. • . . ..

iP ·t
or o ., . . . ..
IAveiro

)

Cahecpi-

I\ Brngn,

a

Amares, Povoa do Lanhoso, Terrns de Bouro, VilIa Verde, Vieira.

(
\

?~~~
~

1
24

3."

Yi~~{k;'t.~1~.
Braga

I

Vialllllt 110~~!t8tello, Ponte do Lima.

'1 Barcellos,

......•

.

Arcos de Yltll(' (11'Vcz, amiuhu, l\ll'lgaço, l\1oTlsilo, Ponte d:t Barca, Paredes
(1<~ Coma, Vnlcuçu, Villn Nova da (\'1'vei ru.

2õlVinnna
do CllH'
tello .. , . ...

I
I

VilIn Roal

2G

1Brngnuça

IViIllt

27 )

(Vi1ln HClll, Mondim de Busto, Alijli, ]\1('8110
Frio, Peso (1:\ H .gun, H:I brosu,
Hllllta Mnrthu (lo Penaguiào, Murçn.

····1
...•.

\ Cnrruzcda

de Anciães,

Vllln 1<'101'.

1Chnves,
R('fll • . . .

Montnlegrc, Boticas, vuu POIlI':t
dr Aguiar, VlIlIe Pn~so", ltihcirn di'

l~"~

Braguuçu ..•..

I

\28\BI"II'U

I

Espoz .nde.

gl \ÇIL......

'1 Mimudellu.
IAlf;I1Hh'A'i~ da Fi', Ihagn"~n, FI' rixo de
EK)llull\ I~ Cinta, MllCe(lo do Cnvnllri1'08, )lirIlJl(!'\ do Douro,
l\IOg'ltdnlll'o,
Torro dI' MOlleol'\'o, Vimioso, VillhiH'R.

ORDEM DO EXERCITO N,· 2

Distriet os
administrativos

I,
I

Portalegre

:J\l

(;oneelhos

Portalegre,
Alter do Chão, Aviz, Castello de Vide, Crato, Fronteira, .:'IIarvão, :Monforte, ..'izu, Ponte de 801',
!:'ouzcl, Gavião,
1 Extremos,
Borba, ~Iúra, Arraiollos.

j

",.

Évora , .. ' •...

Portalegre.

30
'

Evoru

67

,"

Elvas, Campo Maior, Arronches.
,
Alandroal,
Evora, )Iontelllúr
o .. ovo,
Mourão, Redondo, R g"uengos de ~lon.,,.....
saruz, VilllL Viçosa, Portel, Vianna do
Alemtejo.

.
(Allllo.(IOVa;, Aljustrel, Ah'ito, Ba~'r, n~os,
31 Boja. ... ,., .. ,. B('Ja, Castr» Verd , Cuba, .I! rreira,
Mertola, Moura, ' rpu, Vidigu 'ira,

.t,"

I

\Beja .. ,., .. , .. 1 Odemira, Ouriqu .
32 .

IFaro

,..

IAlbu.feira,
chique,
I ...

Alcoutim,
Tavira,

:J3 Paro.,........

tonio.

I

Ann-m do lIe·IAJ\I;(.rll

'I

:a
t

•••

, • •

J~ roiam?,
, ::;llllta

I'UZ

'nlhc~:l, Pruia ,11\
lia ('I':lClQl\ll, \ é-

Corvo, Horta Lazens <ln Florea, Lngl'I18
do Pi 'o, :\1agdalt'II:l, Suutn Cruz dus
Flol'I'H, s. HO'I'IC (lo Pico.

\

'"

:g

(1.0

1 \I:lH.
ictorin

Cu tro :'Ifal'im, Loulé, Olhiío,
Furo, Vill,L Rcal de S: nto An-

,Ilort:l ... , ..• , . )

11
<..>

I

h.

r018l1l0

!~1I-

~l.iczur, J.arroa, L:~go~,
Silve!', \ Illu do Bispo, \ illu
'ova de Portimão.

• 'Ol'dc8tC, Ponta DI'I 'ada, PovoaI,'ão, Hilll'irn Gr lide, "\ iIl:~Frunc:L do
Campo, Villa do Porto.

~LagOIl,
I' :);)

....,

Ponta

~

~

~lI') Funchal

"

I

D 'lgaua

I,

Calheta, Cnmnm di' Lobo, l'ullchal, .\Iachico,
Ponta do ~ol, Porto .\loniz, Porto
"
. . . . •.
t;llllto, l:'allta Cmz, l:'nllt'.\nun, 8. Vi.
contc.

,
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QUADRO N.o 2

Regimentos

fi
7

Infuutcriu
Caçadores
Infantcrin
Cnçadorcs
Infunteriu
Iufanteriu
Cnçudorcs

8

Caçadores n.· 8

9

Infantcria n.· 2
,
Iufautcrin 11.° 2:l
,
Iufnnteriu
!J ..• , •••.••••.•.•
Infauterla n.· 14: .....•..•......
Caçadores n.? [)
Infuntcria n.v 16 . . . . . • • . . . . . . ..
Infant ria n." 12
Infantaria 11.° 21 .......•.••...•
Infautcria n.· 24 •...•..........

1
2
3

4:
ii

1.-

10

14
15

16
17

Caçadores n.· !) (cxtincto)
,
Infuntcria n." 10 (extincto) •.•.••
Infuuterla n.· 18
Iufnnteriu 11.° (i ••.•..•.••.•.•••
Infunterin n." 20
" •.....•..
Infnntcrin n.· H
,
Infunt ria 11.0 3
" ..
Cac:auol'cs n.? 7
,
I nfanteriu n.· 1:1 . . . . • • . . • • . • . .•
I nfuntcria 11.· l!) . . . . . . . • . . . . . ..
Caçadores
3. . . . . . . . . • . . • . .•

18
19
20
21
22
2:l
24

3.·

2ii
26
27

II.·

28
2n

Infanterin
Infnntcrin
Iufanterin
Iufunteria
('aC;ndorcs

so
4."

31
S·)

,"I

li.·

Lisboa.
Lisboa.
Lisboa.
Sctubal.
Lisboa.
, Thomnr.
Lciria.

li.·

11

12
13

2.-

n.· 1 .. , ...•••.....•.
n.· 2
,
'"
n.· r) .•.....
"
n.? 1
11.° 7 .......•....••.•
11 .... , •••.•....
n." 6 .. " .••...
, .,

SMos dos dlstrlctos

.:3:1-

n.O 22 ..

,
n.s t . . . . . . . . . . . . . . ..
11.· ] 7 ........•....•
,
n.· ]ii .....•.........
n.O ,I .......•...•...
,

Abrantes.
Ovar.
Coimbra.
Lamego.
Vizcu.
1 Santa Comba Dão.
Figueira da Foz.
Guarda.

Covilllã.
Pinh

1.

Porto.
Porto.
Porto.

Pennfie].
Gulmarâ s.
Brngu.
Vinnnu do Custcllo.
VaI nça.
ViIll1. H :11.
('haYCR.

Bragança.
Portalcgr
Elvas.
Beja.
Lngos .
Tavira.

I

""_

"O'"
til

:::

01 C)
'"

~.~

:1-1
:lli
:3!i

I

Caçadores n.O 10 ......•........
Cn,:l<loreM n.· 11
Cnçudores n.· 12
, ....•.

do ]f('l'OiH1IIO.
Ponta Dclgudu.
FU1H'lmJ.
Âng'r.L
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MODELO N.o 1

Districto de recrutamento e reserva a.? •..

Arma de .,.

, .. " Reserva.

Relação dos re: ervlsta

Classe de 18".

domielltados no referlâo di trlcto

Not.".
Em cada folha nilo I~rrlo ~.erlpturndo. mal. <lequatro a •• "In ,I re. rvl t •
Quanüo qualquer r 8 rviata muc~n «ln dumh·lll.o dt1lltro do IIH 1110 di tricto, trUt;R. 80
" antertor, com Uul traço grol)io, C e ('re, 0·&<",
na linha hntn diatoJUcnte ioti'rlor o. loca ..
lidado onde novamont tem o domíctllo.
O. a sentameutos d08 r r rv I.t:18 'IU~. por qualquer elreum tancta, rJAlIlabatldu.

ao ~tTcettvoda ela se, dev 'ln 'r encerrado •.

70

ORDEM DO EXERCITO N." 2

aRe

Arma de '"
s

"Eo"

~~
"'o"~
"'

..

'" c
S
..

""
-Z

Data

:5
Corpos
em que
têem abcrtu
a
matricula

em que devem

"

pass ...r
:1 segunda reserva

8
e

-e

'"
o

~~
8 "
" c
Z

---

.,

.."

Postos

Nomes

lO
,Q

Ola

-;;;

p:;

--

-----

lfez
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Classe de 18, ..

serva
Dat"
om que U(I\,cm
ter
bnlxL\ definlt!""

------Dia

Me.

Locnlidadea
onde
estão domiciliados

--

Concelho

Ob.crvaçücs

Freguezla

Autua<lo na comarca (le .•• lJor trans-

gre.8<io <lo w·tigo ., . (lo r'gtllaMonto. Jul,
gwlo em , ., No •• ,./'iço ela p<>1iciafi.cal
rlUtle ••• Demitlido da policia ji,cal em ••.
AU8ente bcm domicilio cottlteddo dtade ••.
Prellellt· (ou foi encontrado) em.•..
Au.
tuada .•. Passou, ti if'!Ilw(/a "uert"a (OU
ao di8ttieto de recrutamento
e ,.tJIerl'a
n,· ... ) em ...

______------ ------ --------1l''dlL <10 diNtriclo
dr. recrntomentc
e Te.
}t. o •.•
em •.. , OchandOol;t auttw.do
c1~de '" na Ce)1JWTCa de '" cli.triclo {/c
rccrmume1,lo e rCljtrt'a 11.6 ••• t dtide •.•
na comarca
ele o.. tli~tricto
n. o ••• ]JfJr
tralltlyr~.üo do artigo ... fio regulamtrdo.
Julgudo pela Irau8{JI'eU("io rowmeltida 11ft
CtJ1llarCu. l!t· ••• cm '.' Julgudo pda Com.·
meltida na Cumarca dr. .. , em •.. AIl ent.
c'm, licença 'ItO, ElIla,loM (,"'uido1J do B,'u:~it
de.de ..• Presente em ••• BClizo do 'fl"l'iço
110" compl.ta,· o ('11/)/0 (oll!al1tceu '1O.e!<
domicilio) CIn , , ..

~Cl'1'(t

l't'ÜI,Zal.I"U(M'rt,I'ult
di triao rm .••
(lc],tJ1ulo·,e (wtruuln ,1t til. .'. lia ('o'''m'('a
lHJI' ••• Jlllf/atlo
rrn •• ' ÂtI. »te
('tlft} lictflç(t
na JI1'Ol"Íl ~;a tl~ ÂlIgnla ,lulClr
••. Pre I "te ("tU ••• Empn'Oudo Com(~ trl
pulante n bOI tio do 1'(lI,q,. }/urluyl":
P •• '
tluult ••• I) lx(m "rtf, ri,l(J mpr'!l0 t'17I ••
Utndintlo Icmp'lroriam
Ilc mt II gllf'-Ila
d •.• , c01lcdlw dr .•• , ,lúlnf'lo
(le rt:C7H ..
l,'men/o f': 1'1'1.'1'10 li,· • ,. ti fl~ •.. )'r
til n/I! em, ••

de ...

----------------------ChCfmad()ulraul'tli,,(t,.imlltnl
ao .trdço
mmulUtln up''Ultnlto' ,(ri rc.

t'ffectu'f)
('lido
OiJlttllt
(Ir; • "
l)

4:11'

'"
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MODELO N.o 2

Districto de recrutamento e reserva n. o

Arma de ...

a

reserva

•••

Classe de 18...

Ooncelho de .•.

Paroohia de •..

Lista dos reservistas

ehamados ao serviço eJfeetlvo

......;;.,~
o",

'"s<;;...

}'lhnçõcs

NonlCS

Observações

"s
za)

'"

Nula,..
lURi .. III' 11"111tn III'tPf1Jltnll
II" 1"{\~(lrvl tn •
Os :\ftfU'utt\'lwnto
dOI' "(IRf'TVIMt:U 'IIIC', J!or qll1l1qut'I' l'II'('umi'lttllH'ln"
(11,1. ('III (ln PI·
tar IImult'illn.cloH nA. lHu'fI('hia, dr-vr-m ~er l'IH'('rradol
1'01" 1I11'In (II' tnn trft.\'f) J('l'OA o.
}!1O

ra.ln.

pagina.

ULula IIAglua
11' ..'11:\ ('Hrr1I'tlu'Afloll

1110

.II(·II/UI

tf

If(,Tih

111'1 ta
1111lUIl

('llC'rlptllft\flul

df'VII

Jà UII

{Ir
PU

1'('f01"III1UIn.
n

('UhllllC'lltoll

f)lllltlllfl

(10111

tnuu'ado

h'rçol4

•

dl)!1

rt.tt'l"vl

tal
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MODELO

N_0

3

{Capa de paooinho prelo)

Altura <lacardeneta 0·',310.
l.tarA'ura olll,~tO.
},'olhu de dual paglut\l, Dumeradas, 11.
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Obrigações dos reservistas
(Artigos 46.•, 47.•, 48.•, 49.·, 50.·, 52.·,54.·,55.·,56.0, 57.°,58 .•, 60.·,
61.., 62.·, 63.·, 66.°, 67.·, 68.·, 70.°, do presente regulamento.)

••••••••••••••••••••••••••••

o •••

•••••••••

•••••••

•••••

o •••••••

0

o •••

1

••••••••••••••••

o.

0.·

••••

•

•••••

0.··.···

.

Penas impostas aos reservistas quando faltarem
ás suas obrigl\~ões cspecínes
(Artigos 116.0, 117.•,118.°, no.', 120.·, 121.·, 122.',123.',125.',126.',
127.' e 130.· do presente regulamento.)

.. 0
•••••••

1.·····
••••••

o"

.••

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oempctenela do lôro mílitnr
(Artigos Hl6.', 197.·, 198.·, 199.°, 200.° e 201.° do codigo de justiçu
militar de !) ele abril de 1875.)

............................................................
•

•••••

•••••

••••

I

••••••••••••••

0

•••

••••••••

••••••••••••••••••
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(Lognr do sêllo c rubrica do
commaudaote. )

A

CADERNETA MILITAR

De

(a) •..

. me.
ERta cauernetn Rorticompl tamente encerrada no acto ,lo se averbar a baixa dc6nlilv ..
<loserviço militar pr~.ta(IO pela praç
Nota. -D'" te modelo uma pagina.

(a)

76
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(Logar do 1~110 e rubrica
do eommaudentc.)

c
onla dos veaelmentes
Deacontos

... "
....... :;

'3

p!""

""li

s

..:"

..'" -..

..
CI

Ob.ervaçõ4! ....

.. o

......"

.

Nota. -D'

ato modelo trc6 folhas de dual paginai "aulad

11\60liuu"l.
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D

Conta corrente do Iun
Dove

No reqimento de infanteria n" 2 :
Por uma jaqueta de panno em 10 de maio de 1891
'. ' " .•..
Por uma calça de paI/no idet« ... • ... ,." .•.....•......
,' •••.
1'01' uma calça de brim em 15 de junho idem
,
,
.
Por wn barrete idem ., ... , ...•..•.....
, , , , , . , , .. , ,
' .. , , , , ,
Por um jaleco de brim. idem .. , . , • , , .... , . , , , , , ... , , ,
,,.,,,
Por um Pal' de botins idem , , , , , •......
,,,,.,,,, .,
, ,, . , , ,•,
Por wna gravata ide/ll.. .. ,
".'",
.. ,
,
, •.. ,., .•
Por um concerto '110 calçado idem •. , , . ,
,
, ...•.........
Por um capote (espolio deixado POI' outra praça) idem ..•.. , . , ....

1>3·10
3l>OOO

Somma

" "

1·1/l1,fJ/

Pelo que ficou devendo no encerramento de 30 de [uulio de 1891 , , .,

iO~tJ89

,

, .. , .'

3 {m8
':.1 lJ.f1J
~81.'J
.fj317

/1777
'j~j JI)

{J() :?

Passou lÍ 1: reserva em 2 dejulho de i8tU, l)((g() alé i, ficando devend()
1I0!t ao regimento de infanteria
n,· i(J em, , , J!ago, •. etc. etc.)

Estalido licenciado na 1."

l'Ue/'t'((

POflOl!

coluutoriainente

tt quantia

á

fa

qw dccin

No reqimcnto de infanteria n.· 18 onde f()i incorporado COI/lO resercista chamado ao serciço f:Oeclivo e apresentutlo II 10 dr. seiemln-o de 18t}:?
1'01' uma calça de brim cm 2 dr outubro de 1892. ' •.• , , , . , , , . , , , ,
7(j()

Licenciado para

(t

1," reserva

C/(l

(]

de outubro dr. 1S!):),

lJa!}O

até 5, sendo crr

(a) (~lInllll0
hOIlVj'1'
II 111t'll1'iOURI'
qunlquor dl\ hlu al II.Zt 1II11~ H:lddlJnl far 1I(I·h:1. (1111
11l('IIC·lIlllflrao
110 Hill
dn u lt lma pa.:-illl\ ti'
to 1110 111•• \ltul"n IlL~ Jlc'l'n • <1ro surn dl\.
halxlI ,10 br ~II • M ,11,1. ,til ( h.1H'ç'Il. ('oHlln1mrmto dI) l' •
Nu/CI, - D· •• lo modelu quatro f.,lbwo ,h du ... l"'iIU
I'Qutntlo.l eiu GUliub •••

ln

C'f~llIlIl~l:\
('lIlfllJ1l.

ORnEM DO EXERCITO

TO

2

(LOllnr do .~Uo o rubrica
do commandante.)

do de íardamente (,,)
Haver

Pelos
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

descontos na 2." 15" março de 18!ll .....•.........•......
na 1." 1:;: obrii idem ...................•.....•.....••..
l'a 2: 15: idem •......
'" ....•..•...•........•....•....
na 1." 15." maio idem .......................•.........•.
na 2." 15: idem
, •.............
na 1." 16." junho idem ..•. " ....•.•..................•..

,;'585
075
675
/;675
/;720
1>ó'7(j

Somma .................•........

4

Debito em 30 de junho de 1891 .. '"
Fica devendo pelo encerramento de contas na 111~ma dat
Pelos descontos na 2." 15." jl/llho de 18.?1
Jrldiciollal á 2: 15: idem por desconto voluntario
Pelos descontos 1ICt 1: 15.' julho, idem

.

.....•...

'"
.
" ...•....
" .• "

14

----

48[1

535
000
045
lomma .•••......
. • . . . . • . . . . . . . • 5/>580
Debito em 2 de julho de 1891
" 10 4 9
Fica devend,) pelo encerramento dr contas na mesma data
, •.
4/.90.'1

----

zenda nacional a quantia de quatro mil novecentos e nove réia (41)909). ou (Pas(Rubrica

do commondante da companhia ou baieria.}

á fazenda nacional em ...
(Rubrica

de ...

de 18 .•.

elo commandante do dill/ricto.)

Pelos descontos na 2." 15." setembro de 1892
Idem na I." 15," outubro idem. , •. , •.•. , , , , , . ' ,

, ' .. , , . , , , . , ,
' , .. , , •. , .•

(,675

225

Somma '.'.,.".,.,."
.... , .. ,. ,--'-fj("-IODebito em (] de outubro de 1892, .. , .
157.'50
I Pelo que tem a haver pelo encerramento de coutai! lUI meBma data, ,
1>150
dor de cento e cincoeut« réis (150) que rcce/leu.
(Hnb"ica do commanâante da companhia

OIL

bateria.)

I'(\pnrnlla. No neto ela JlTá\,B 11('1'11('( n('tAcIa. paro. a'r {'TV
(·rlQ tirf\d
a e,gl.lint
m~dldft.. '1U{
Do me!" <l.1 !r01.1 junto no I'r gado at li vlutura ('I" rto diant Iro, (,;onto",o do orpc toma o du-

ORDEM DO EXERCITO N.· 2

RO
E(b)

(Rubrícn <10 r<·.ponsllvol
csertpturuçâo.)

pela

'.Logar do sêllo c rubrlca
commnndantc.)

Nota dos assentos

-.;;:

do matricula

do

(a)

Signaes caracteristicos

.;:;
o

Nome •.. , ultimo domicilio ... , Altura - 1me .. , mil.
A ltura rectificada-I me ... mil.
concelho d ... , districto d ... , oc- Olhos-

'".;;a:
Q)

,g [cupação •.. , nasceu a . " de
m
,g do 18 •.. , em ... , concelho d ...
;f elistricto el... , filho de ... e de ..•
Eo

HObto-

.~ residentes

em •.. , concelho d ..• , Côr-

O districto

a
gj ~

XarizBôcl\, Cahellos, Barba-

d ... , estado

Assentamento

...

8ig'llaes particulares

de praça em ••.

de ..•

de 18 ...

como

,&°8
ee o

.-So"t:l
'" ...~
<:l

(Jl

o'"_g

Notas biograllhicas

durante o serviço militar

Apurado para servir na arma de (c) ................••.....•••
PaS801t á primeira.
1·fSe1'l.laem ... de ... de 18 ... Foi domicillar-se lia frequezi« de '" coucclho de , .. districto de recrulume ato
I' I'fllel'va 11." •••
Transferiu o domicilio para a .ti·c!Juezia de , .. COIlcellio de .. ' do //Iesl/lO dlstricto em ,'. Trimsferiu:
o domicilio para a
jl'f'!Jurzin de ..• concelho ... , districto de recruiumento e l'e,QI'I'I'a

n." ' .. em '"

ao seroiço ((ctiro

A111'ellelllado

ell~ •.. , 1)01' eO'eito

do

~ L" do aI'ligo 200! do decreto de [lO de outubro de 1 8,', ou (AJlresentado ao serviço activo !lO reqimento de ... olldr ficou. C01/! o /t." :JO-A
dn 1,4 conipauld« do 1." bululldio, CI/~ •• " 1101' effeito etc., 1'(1'.), Li-

cenciado pal'a a primeira reservet em ... de ... de 18, ., J.'oi domi
ciliar-se na •.. l'as80n á BP!Junda "eBuva em '" continuaI/elo clol/li
cUiado na mesma fre,quezia.
(a) A, vrrhall
quo H(': rogiRtnl'(\tn
nl('8IR~ nota
dtl aFolputo", clurnnte
:\. TPtll)l'C't!Vn. praç!\. ebllv(\l'
li('(1l1rln.dn. nn. T('8 rvo" ,writo aVí'rhada
Iwl01
110.11(li.trlcto!'4
do T{'C'r1tttllll('ntn
ti Tt',rrvt\
nl\. 0('('1\1111\0 Ilall rf'VIHtnK
qUn.I'IlIfll' Olltl'/1, (PU' lhe Vt'nht\lIl
11.milO, cnm
XC"('PÇltO eln. Cltl IH\"Il\j.fC'Ul
prvn, lu\ixn. ilt'flnftl\lR. (I InfuJ'lUlu;i'w II ('cullportnlll
11tol n qUll
I'rlo
11I\(ItLII

no t'orpo ou hn.tn.tbão

fi" l'c!U'rvn, ('m quo

ti. ttlOllllHL

111·U.~"

tlvc'r

euIlt,
(I)) Aa v(,I'bna

o trmpo

Pt1l ft'H
(·nli1nUUHI.lntl'
Otl 4'IIL
Á. lIi'W'I11HIn.
1,'IItH'HUI fLVt1r

Al1l1Unrl

fi'·

n.lu'rlR. n.

rul\.lri·

qu" IUI ('H(')'(IV(ll'elil 111\ o(,(':8.Mlno dn. l'I'nrn. RPr lleln. l,rluwll',\.
\"rz IIrf'u
para, a l'Olfrvl\.
ilHO tIn. Tr'IHlHMlLhllic.l
cio tIo otUc', I ql1f" n'i"MMt\ oc.'ct\MiÜ.(I ttvt1r n.
(lU ('argl) a ('MC'rlpturn.\'iio ((i) I'f'A1H"c't{v() lIvrn elo mntl'1('1I11L d'ondp h 11hl\111 di' lU'1' .. x·
trnhirlafr4, ,lt"\\"1 11110 pur I'IIH! frwtfl, (I c'omo R.tf<.~tl\dfl do vl'rlflra\,no,
o lIH"Ull~) otll('lnt
('XarRt' {\. NUa. l'IIUr1I't\ n'., ·tlllogul',
(IXC't1pto n. llwnç1to cIo CCHIIJlortAIt\<"uto,
flUO li da, reM-

('latia

1

1

pon, ..hllldllde <lo "tIl", ..J I'nr.rr0Ir&,J"
(c) 1·!It", verba .ll flevtl .('1' "I('I'iptn.
datnt'tlW

Nota,

,lo rO"I"'oll\'o

rl'l(ll1o.
II" l.. tlll'1<'1I1:\, da praça
1(\1(\ iW nlbt,U'('lIl clln'·
ti lJuhllt'ndto
dt4'lItl~ n'gulaml'lItu.
IHtgillll.-A. tUtlt';'('nttl (RII"I I'(.'rito pAuta,ln., ih,\'C'w1ct

u,,, "C'gI1IHI,,, rth ...'rVIl, clf'I'0!

U'.,

lu\\'c .. tIe illtt'l'val1o

tn

1110".10

mUla

f.!Utrp fUt Buhas

0111,00,",.
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(Y'1'SO da pagina E)
I

Continuação da nota dos assentos de matricula

Notas biogruphicas durante o serviço militar

Nol .. , -1>'01\0

ruode!o uma l,agiua

pautadn

VIU

tiO linha.,

H1

ORDEM DO EXERCITO N.· 2
(Lognr do .(1110 o ruui-lca
do eounnandunte.)

E-1

Continuação da nota dos assentos de matricula

~Totas biogrnphicas durante o serviço militar

Cond munçõca impostas por sentença dos tribunucs

t

Nota.-l)'('tltn
1111)411')0111110.
rvallo eutre ao Unhas 0''',00".

Jlasilln.

A

('"II\R

CnW l'Ruta1la

, dcvvudo 11:1.\'l

r

ti. ln

ORDEM DO EXERCITO N," 2
(Verso dn pagina E-I)

Continuação da nota 'dos assentos de matricula
Ferímr-ntos

Campnuhas

Ií tterm-íu

Appllcnção

AntpR do I~rviço
militar

Condceoruc:ul"

I

Durante

T'empn do

o serviço

!t<'gi.tn'ln

I'

louvores

lil'('Uçon.

1'01' motivo
de 1Jloleltla
r tratamento
nos ltollpitarR

I
,

,

Menção de comportamento nuhtar cm vista dos l'('gi~to~ di sciplinurcs
e informação quando a praça passa :i prillll'il'a l'I~8Cl'\'a
Foi punido COII! , " dias di' dclençao,
exercicioe e 'Juillze !lIIU ,'_
das, As faltas mais liabitllaes foram, , .
Teve mau comportamento militar,
F.
J1[O)01' de

(a) )Icnção do comportamcnto cm vista nos r gistos
disciplinarcs c informação quando a praça passa á scgundu re rerva
Foi autuado uma vez por tNt1l8gres8ão do arti!JO .. , da regulamento das reservas.
Teve na 1." re8erm reqular CO/tlport(lttlClltl/ militur,
F.
•11((iol' de

(a) :\[en<;ao do COI11]lorlanWlllo C'll) vistn d08 regi, til, di c'iplinllrl'
e informa'iito
<JIIIlIlClo a 1)1'1\<;11tem haixa do etfect ivu do ('-'crcito
"Vil" Ifti puuido diHl'iplinarIt(Cllle.
Teve na 2." re~erva e..cemplu/· COfllllOI'!alllelll" mili!(Lr.
F.

Baixa (lo em'divo elo ','r.rl'ito
Baixa do ,~el'!:iço}J(Jl' cOl/ljlletar o tempo em '" (lU, lJOI' , , " })((!l0
até '" Fico II, devendo á fazeuda nacional a qu(mtia rl •.. (/,01' ex-

t("MO), etc,

ORD~M DO EXERCITO N.· 2

84

(Lognr do s~llo c rubrteu
do commnndnnte.)

F

Arti!Jos do uniforme que a praça leva pua a primeira reserva
com designação do seu estade de conservação (o)

.

~

Dcsignn~iio
doa artigos

Marcnção, algnnos
espec laes
dn dl.trlIJuição

Estado
do
cOJlservação

e data

Att(·.tndo
<lo
vcri1lcnçiio

J.,.
Marca de ferro afogo Em bom estado <::l
no interior dos cal/os. de cOllllcrva~ão
~
H. t. 5.1. D.31. Dis- mas já relllOIl~
e
tribuiâoe em 10-7-/)1. lados.
",..

Botins.

0

<::I

J.,.

~
e

--

Capote.

Marca a tinia b"allca
de oleo no forro das
costas. R. 1. 5.1.0 D.
em
31. Distribuulo
15-7-91.

~
.~

'<::l

Em meio uso excepto nas man[j((S

lJue

estão

em lIlau catado.

.s

-s

8
~

'"

I::!

c

~
~

8
e

~...

'l::I

J.,.

a
.~

~

~~

~

'l::I

i::

Etc.

Etc.

<::l

Etc.

~~
~s
~~

J.,.

~

"

._cO

{:;

~
o~

s,

.~
1::

t;
;.,

~

<::I

{;

.g

''l
<:11

.,

I::!

<::l~

I::! ~

~

.~ . ...,
t·::!
~" .....

'g ~ ....
~

~.~~
- eg
~.;::
J.,.

~ ~ct
,

~

(n) Devo havr-r o mnlor NlC'nlpnln nt\. ('unrt'rçüo fite tn, 1'l'lnçiw, 111\('rl'\'('luto o
nrtigo,", cln modo que nun }lOK8l\1Il .(lr tro(,lulo/IC.
Qltf\lulo "lIl virtuclc' cll 1I0VfII4 1l"t'lIdnuH'uto
JIlU'I\:t
r fit'n'l\ It'';n. lIt'('1'1i tlrlO dp •
rrt'Vt'r
t\lgmT\ t\rtlto(o I)Ut\ a. f'l'nçn. tt'lIhn. J'N'(lhlflo, u·nç"·Mo n artigo dn 1110 Hill f'~"Of'll'
nnh'l'ÍurUU'ntll
ch\l('l'ipto, llll alldo H (·OUllHnudu.lltll da ('oHljlnuhlu. uU l.H\tt'rm 110\'0 ato
tt' tluto (ln vl'rlflt.·nt'tw.
Nob.l.
))'1' ln l'HOdf'lo \1111,' I,,'glna. dl\'ldtll:L !lo
(IUauclu 1l1'\''' .. ,nloJ dl'~uitu urtigo. dI' l'(\nlnlllouto.

100110 n l)O<1~l' 'lIt

N'

rclo.dullRllult,

()HDE~r DO EXEIWI rI)

G

,\presentaçõcs lias

I'C'

T

o ~

~.-)

istas de iII (lct'rão

nl\ta ii;\. rt-viatn
ou RJll'('$l'ntnção

,A Nigllatu!"n

!lo otlirinl
l>ia

Ou

q~~Pr:.'~.~
~~u

I

1'''&\'1)('8

011 1"(·(·(·l)(.u

A1I11O

a :\I'rl"

l1tn(;nO

I

!
XR.8 C:t<lCl'llrtas di~trihHiclaK
<;iio (I 'este rCg"l1lnlllcllto ('stivt'r
ei adns

na rescrvn,

l'iíiC:U"~I',ha

]lrnc;as quI' lia duta .Ia ]lllhlil'ano ",r"cti\o
do C' vruit», OUlil'C'UeOJIl() este lIIocle!o a ultima
pa 'iUH
:'lH

'111

do modelo G do l'('g"ul:llllcuto c1(\ lHH7.
Do mesmo modo se pl'oc('clrr:1 ('01n ns (':I!IC'l'lIl'tns (IIII' IIS cOIlI!('!ho,
:ldmillistl'ativos
ou o miuisterio
!Ia guorrn tiver nu em depos it.., ('
(LHC H(,l'ão distribuidns
II:> pra~'aíi que se ali~t:tI'('1Il (h'pois da pulilicl\<;,ào (lo 1'I'C~ClltC 1'('g"lllaIlH'1lto,

Sola. -

D'este

1ll'"ll'1o uma 1'0 inn pautada

CIII15lillh1

1.0 Y"I

o .' .. pAgina I'.

3

OIWEU DO EXEHCITO N." 2

8U

H

Allrcs('ntílções

ás austeridades,
ausencias tempnrarlas
mudanças de domicilio,
quando a praça estiver lleencíada na reserva
C

n.lo.

.Administração do concelho de Alemquel', 2/1 elejaneiro ele 18.?2.
O admini:ill'ado,'

do concelluJ,

}I', ..

rae J'eJiüli,' durante dois me:'!'8nafrruuezia de. ... , concelho âe .Azambuja.
Ad"'i,,i.t,·açeio do concelho de AlemQuer, 18 de junho dr lIi9J!.
O admi1ti8tl'ador !lo concelho,
J'...
Visto.
do concelho de .Azambuja,

Administração

20

di' Junho de 18!J!!.

O at7minÜJ/,'adur elo concelho,
J_' •••
Rl'gre88a ao concelho do 8eu tlomicil'io.
ÂrllllíniNtl'açú'o
do concelho de .Jlzambujal

ta de

de 1892.

ag(l~to

O ad,fI,iui,'rlulm' do conceiho,
F ...
I'i.to.
Arlmiuislrat;i1o

cio concelho

dtO Aleulf/Uel',

lN dr autI,to (le Ih9~.

O a(lmwislrarlo1' do concülu.,
}I', ••

Trausferhi o seu. ({omicilio l}ara a!l'rgue;;ia
(1, S. Pedro, conrelho de Cíntra.
Administração
«o COllCCI1W (le .AlemlJun·, .'lO de dC%(,11I~1'O dr 1l·,9!!.
O admini,lrwlo1'

do

CfII/Ctt/lO,

(lo

cO'llcellm,

P ...
ViJ,/o.
do coucetho (Ie r!in/l'a,

Atl"tilli.~t1·aÇaO

2 de jallfi,'o

dr lRtJ:J.
O wl",ü,i,lra!lof

J.'. .•
'J'r(tn~l('riu

(J

8f~U, doullei/in

AtlmilliBlraçün

elo concelho

1)aJ'(1. ajl"egur:;.ia
(h '"
âv
!!ó fll' [errr«

Cr,,'ra,

elo

·1}'

buirro

dI' Lú,I"'(t.

tro de lH!J,'J.
O

aclmini trode)?' do
l,l •..

('flllal/UI,

'Jj()
dístrícto
llc recrutamento
r '1't'81"'ra
u, o ••• t' "lU' O,)rt'~Cltt(l1'~lll' h()jl' lia C1I1·
'lliui,ll'actio do /.0 bairro t1'rldu. ddadf'.
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MODELO N.o 17

Dislrirlo de rerrutamento

(' rc ena n. o

•••

, filho de P ... c de 1:' .•. , uuturnl tia t'r('guc:da dr. ....
, rI' ident» em ... , pertene ntc :i. ... r se 1'\':1 , 1'1:1.~e
dI' ... , tendo o 11.0 .•• de matricula no livro competcute do ... butalhào do regimento de ... II." ... , acha-se compr!'hl'u<li,lo na d isposlção do artigo ... do regulamento de ... , por ter fultudo :i. rc.
vistu de inspecç:io fluC teve Iozur '111 ... , no cone lho (ou bairro]
do ... ou por ... etc., e portanto e:;t:í. sujeito :i. penalidade indi 'luln
no mesmo artigo. Esta praç:~ foi condemnnda (ou cst{~ autouda) em
(ou desde) '" na comarca dc ' .. por .•. seudo-Ih
npplicadu a
p('na cl ... em , udiencia de ...
() ... , F

concelho de

~:lo testemunhas (no en o de serem lIecp, snriu ) ;
I· '" Ilegundo ~:\rgeuto lI,O ' •• (10 regimento (ou districto
cl'l;tamcnto c l'f'scrva) n.v ...
L" " cabo re~e,l'vi:;ta 11," .. " r sid nt cm '"
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N.O 5

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
1 DE JANEIRO DE 1 92

ORDEM DO EXEROITO
Publiea-

e ao exercito

o seguinte:

Decretos
Ilrt'. idt'Iu'ia tio con,dho III' mini,lros

Att nd ndo ao qn 111' repr isentou o O-('neral de divisão, J í'w Chrysostomo d \ ,Au.r II
'ou 'a, d~ III '11 l'OU 'clho c do d' .stado
pato do reino i vocal da Junta .cnsultiva de obras publica
e mina : hei por bem tone '<101'-1111'
xon ra~'ao, qn }ll'dill, do 'argo d mini 'Iro I' ,I'{'l' tario d' sstudo do' n 'goeios da guçrrn, para <pll' fôra nomeudo por do 'r ito de 21 ele nl:W:IIJ\ \ 1 ti 1, {' que' serviu
muito a meu contento.
/L

O presidente

do

cnns ilho d

ministros

assim o tenha
U('

cnt ndíd {' lilça e," .cutar. 1>:lI'O, m 17 de janeiro
1 92, = HEI. - Jo,~<:Dia' Ferreira,
Pr!' idt'nria 110rOIl,I'lho ti" lIlini'lru,

Attell(len!lo
aos III r cimentos . mn: pal't'
(111
xmna lH'~)iO:l do W'll 'l'al c1<- divi: :'0, .J 01'''«' ':llIdiclo
(1o,nh'it'(I
Pinh iro Furtado, in l' ictor "('1'011 <1(· infant 'ria :
11'1 por 1,H'1ll nome, 1'0 mini itro
. (' 'I", tario d'(" lado elo:
lH'go('jml da guerrn.
O }lI'l','j(l 111(' do ('CIII elho (1· mini tl'O a ~illl o t '1lllOl
ent IIditlo
faça '_'('('Utlll', 1'a('o (ln I i cl jllllt.il'O dI'
1. !J2,= lU;!.
Ju é Dia, Fu'rl },.a,
'
('OlT 'ln

I':::;t:t onfol'm ,
o

dir atol' g ral,

No• Á•
SECIlE1'AIUA D'EST1DO DOS NEGOCIOS DA GUERltA
21 DE .JA -EIRO DE 1 92

ORDEM DO E TEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
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as gratificações
fixadas individualmente por lei especial
de organisa~ã.o do serviços, cessando ainda III ismo o abono
de todas e qnaesqncl'
gl'atitica~õ('s lliLO anetori~ad[ts por
lei especial, muito embora a importruu-iu d'ussas gmLifil'a<;õe!:l, junta com o voneimen to leg'al, nao excedesse por
cada individuo a quantia de' ;HiObUOU róia,
Art. 2.° Cessam todas as gmtificH\'õl'ij oonccdidas com
fundamento
110S §§ 2:3.° e 24.0 do artigo 1.0 <la lei do :30
de junho de 18D 1, ficando nssim rcvogudas,
a datar <1(' 1
de fevereiro pro,"illlo íutnro, a~ disposições dos decretos
que as concederam.
O presidente <lo ('oJl~(!Iho UP ministros e OH ministros II
secrctru-ios <1' estudo (!<- todas us l'l'jlarti(:õl,H ussun o tenhum

entendido o façam executar. ]11\\'0, nn ln ele janeiro de
HlU2. HE!.
.I01;{; t ua« FU')'I'im
Antonio ",I.ljl'e,~ de
GOlweia
Joaquim Pedro de Oz,:vcim lUaI,til/,~
JurrJe
Candiclo Cordeiro Pinheiro Furtado = Franeieco Joaquin:
Ferreira do Ama?'al
Antonio de 8011811 Silva Cosi« Lo
bo - Visconde di: Cllftllcel1l'ÍI'os.
l'I'('SIlIl'l1l'lil

1111fllllS(,lhll

ti,' 1I1111i.
11'1"

Com o Iim (ln diminuir as dcspuzus l'ublit':tt:l, pstA o go.
vemo nuctorisudo a deeretar, lJO pC880al c 110 matcriul dns
secretarias

cl'cstado,

. tC8 de todos
('ompalivl'iH

c nOH sorviços publicas,
mil1i:;t('I'ios, aS :;illlplitiL':wo's
l'Olll " 1'('l;lllar flllH't'ionmllL'llto
Oi:!

dependeul'

1'(,duc(:iie:;

(los

Il1l'Hm()~

serviço!>.
Allit'S,
POI'l'IlI, qU(' a I'(,C"l'lll:If:: o d\' tod():; 1'. til'ti 1'-('1'\ i '()i:!
pOH~a seI' ('I1'l'l'lll:\(I:t,
('()ll\,('lll ('\ it:ll' Ol! 1,(,tlllZil', )l()I' Iodas
:tH f('II'llla~, :JS (h'l:Ipez:ll:! l"l]JliC':Ul, ('011111f'al:dll\('lltl'
illljlO(\1ll
:Ui cirClIllHl(;l1ll'iaH
(' '!l':lol'(lin:Jl'ins
1'111que 110:; ('Ill'olltl'ftmos, não }Jl'o\'clldo :ts V:ll'tttm':tfi qu<" l1a' divQI'::<HS 8(,l'I'('tarias tI' ()i:lütdo I' ~1I:li:! d('PClldl'lll'ias, 'e! iiJl'Clll <lando, jl('1Il

r()ali~:;alldl) mi pt'oIl10<;()('i'i([II<! ('88aS \':\('allll'a, pWlt:::\1l1 moi iV:11', l'Olll o qlle se ('fI' ·l'tllal'Ú ('('Olllllllia ('lIt'diva, 'lu é in<lit·qlClli:l:l V<' I I'\' a Ii:-;a 1'.
E Ilao !Jabla bt', qlle ll:t" l'l'jlal'li<;o(",
illstitllto
(' (' labo](,(·illl('lllol;
<lo (' lado Oll 11'(,11(, dl'!II'IHknll , !·wjalll ('mpl'uga(\os P:;IPH 1111'iml d,' :11'1111iI' :'1f1 diflil'llldllt!(,
d:1 Silww/Lo;
{, pl'('eiHO '1111', lWk ('OI'III'l'il'>'H'H
glli<l~) () llll!Sll1O 1)1'Ol'1'8 o, a fim
)los '~v?l, o. l'ollh'ibuint('
do olllt-'
:ulnllllu;tl'Htlvo
tI(, [()ftn
:I
t,la,
apo 'l'lltmlo,
Clllpl'O ('1'(' (!I'lllt' , ('

:lIlllIini t.1,:tli ii II, li '.ia H('1(P alli\ ial', lanto qlllllllo
(le dI' 1'(':1.11 ('Olll pt' Iloal
('S, qll( I' (·Ire 'liVIl, 11'11'1'
qlll 1lI111 (' ('llll1pad~I'I'llI

com

,Iti providencias
(PW lIt'''t' tomnr t III rclil~iLO :i arhuinilltr;lt'ao central elo estado.
() govenlO propor.; .is t'ôl'l('ti a' providencias que julgai'
nccessarius
para a dilJ1illll;\.'ào da dcspezns, mas, cmqu.mto t'i'iSHK propostas nao forem consideradas pelo puder
lcgislntiv«, converu adoptar,
<10 ,de ,p, toda a' medidas
tendentes ao 1111':-;1110 fim, e por i so lt i }lo!' bem decretar

S ('rel.lria Ire lallu 110 IIr~ I I

III i pul' IJm tI ,t -rmin )'; OUl hnrmoni L
(lu ~ :!,o d! artigo 1,° d: .1'U do l .

çoe

OUDEM DO BXEIWITO N,o 4.
do 1887, que sejam de 'l![H:hadoH, livres ele direitos e trafego na alfandega ele Lisboa, tl\l volumes numerados de
1 a Sü, e com a marca G cnei Lisbonnc, contendo material de caminhos de ferro Decauvillc, com o peso bruto de
12:542 kilogrammas, c o valo!' de 4:783 francos c 90 ceutimos, vindo do estrangeiro no vapor Saint Mathiuu, com
destino ás obras a cargo da commissão de defcza de Lisboa c seu porto,
O presidente do conselho d ministros, ministro c secretario d'cstado dos ncgocios eh gllerra, e () ministro II
scer tario d'ostado dos ncgocios da fnzcuda, assim () tenham
entcndido e façam executar. Paço, em 7 de janeiro do
18\)2, = REI. = João Ch?:lJso::;to1llode AbrC'u (' Sousa Marianno G.IJ/·illu (h, Ca?'ual!w,

Srcrctaria (I'estado dos lIegocios da glll'l'l'a- Direc~rlOgl'ralHei por b nu exonerar

Ü

chefe

interino

1,3 Repal'li~ào

<la

l'

'partiçao

(lo gabinete do ministro ela guerra, o coronel elo estado
maior de artilhoría, Julio Carlos de Abr .u (' HOtlsa, p .Io
haver pedido,
O presidente
do conselho de miuistros,
mini rtro I' se
erctario d' C I:! tudo dOI:! uegocios da guerra, assim o t mhn
entendido c faça executar,
Pa(;o, cm l·J de jan iro de
1802.-HEI.
Joã« Clu',IJ80SfOl//I/ de Aú/'ell (' Sousa:
Sml'lilria d'I'~lilll() Il()~ IW~II('I()Slia ~1I1'l'I'a-nll'N'~ão~I'ral-I.a

Ilrllarli~[1II

Attendcnd»
ao que II\(' t'('I"'I',;(,ltLOII (} u-ncut« di' infan
teria sem ]>1'l',ÍlIizo <1(' :tllliguitla<1I', AlItOllio (1andido elc
Mendllw;a lt'miaüo <1(' l\1('lll'ZI'K Pintol }H'Uilldll lJ:U'1I (1(' iH
tir da C()lmlliH~<to pal':l qUI' havia !:!i<lo llollll'aclo pOl' clecl' lo
dn W d' abril ultimo:
Ill'i por b 'lll <11'('la1':lI' 11ullo I' de JIl'nhum efl'\itl) o citado d(\tl' 'lo, \'olt/muo () "cf(,t'itlo t 'll(~lttl\
:'t KIHt uutel'Ío!' HilIWÇ':W elo alfl'J'cl'I de illf'tll1tcl'ia,
O pt'C'Hiul'ltLI! cio ('OIHlI'lIlO ell' mini ti'!):;, llIinil'lll'l) '.'Pcretario d' ('Htado dOH llrg'fll'ioH (III g'W'ITtI, :tHHiIII o ü'nha
entendido

c faça

1 92,-=REI.=Joâo

1'1l~O, cm 14 (to jalll'il'o de
G'h?,!/solitomoele Abl'w,e SOU'CI,

o. c ~Iltat',

Scmlaria d'rslado dOK 1Il'~()(ios da gllt'l'l'it-Uircl'~áo gl'l'al-1,'IIlt'l'ilrli~it(l
'l'('ndo Hi<lo n(J)nt'lIdo pam ir (leHI'mpllllhal'
lima 'ollllnit!são , do bel'vil'l)' 1111e:--l(u!o ela ltlllia o !lrilllci!'(j l:!:lI''''
.... '11[0 do
regtmento
til' l'a 'a.dOI'('R 11,II 1, B 'l'ardo Mm'ia Ell'utl'l'io
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Lonreiro : hei por bem promovul.o ao posto de alferes,
ficando pertencendo
ao e: corcito de Portugal H III projuizo
das p1'<1(;as mais antigas (la sua classe e anua, 1\0, termo
do decreto com f01'<;a de lei de to de setembro d(' 1 'Mj o
circular de ~1 dI' maio de 18ü~, Outrosun sou .ervido Dr
dcnnr que esta minha soberana
)'PSOhH:U,O flqlll' nulla (o III'
nenhmn efl'eito se o ngraeiaclo,
pO!' qualqu I' motivo, deixar d :"t'guil' vingo 'lll para o svu dcatino ou dt' sr-rvi:: 110
ultraruar o t 'mpo mar 'ado nu lei,

O prceidcnto

do .onsclho d(' millistl'OH, mini .tro e sccrc-

tario d' 'stado dos ncgoeios da gnCl'J'<I
t ndido (' faça executar.
Paço, r-m

RE I. ~João

1S!l:..,

Srmlaria

d'r,

lallo

ChJ,!/solitUIIIU

dos nrgOrJO da

eh,

assim

() (Pilha

C11-

14 de janeiro

j(

''''(1/

~1H'rril-lIin'('~áu ~t'ritl-

I'

1:1

dI'

'OUS(/,

1If'jIi,rli~jll

'1' 'IHlo rido nonu-nd» para ir dt, 'llllH'nhar umn .onnnissao dl' '(,I'vi~'o no <lisll'it'to III' Timor o primeiro 81lrgl'nto
tio l't'ginll'llto
de infitn(eria II." 7, .lo, (', Luiz (ln. 'ilva ,,:
ry: hui por li !li promov 'I-o .10 posto de alfl'l' ·s, fiC:\lHIII
l)('rt 1lI'l')Hlo ao e,-I'l'l'ito <l(' Portugal H'III pn:jnizo da prac:ns lIlai ' HlJtip;all lIa ~ua l'!tl SI' t' :I)')))a, 1I0s t '1'1110' do dt'('l'do l'om fOl'C;lt ell' Ipi Ih' 10 I[t' ~d 'mbro c!t' 1 'JIj
('irl'1l1:u' dc' 21 (le maio III' J,'(i2. ()l1ll'o::;illl SIIU ,t'l'\'ido ordpnlll' qUl' 'ta llIinha ,ob 1';\11" rl' 'oJllI;ao tiqlle lIulIa (' (1.
llelllnllll
I'fl'cito ,'I' o ngral'iallo
p0l' <{lIalqlll'l' llIotivo, d()i- ar d' 'p;nil"
iagl'lIl para () S('I! dt",tino Ol! (Ito Sl'l'vir !lO
\dtralll:ll' o tl'mpo lll:ll'caclo ll:t )(.i,
() pl'('~idl'llt ' (lo l'olJSI,lho <h, milli !l'o, milli"tl't) I' CI'J't'tarjo d't'stac1o (los lIego('io <la ;"'1\(>1'1':1, a,' im o II llha t)lltt'lHlillo I' 1:1(::1 1','p('lIlm', 1>:1('0, PllI ],t dt, jl1lll'il'o (1 ] !12,
v,

(0

HI·~l.

'/0"/"

,rrrrlJria

(1/1/:'1

'I 1111110

rI(

(11/' I I

'\'11 { ,

d'rsl,ulo do: IIcgorio, 11,lltllrrra-lIlrl't~~1I ml-

f.a

IItl'3rli~

o

Ildilli(Ívlt a 1l0111ta .. o do a ]li(la Hllmilli:tl':\C;:L1I llIi1it:u', ('1I1Il gl·llIlu:l!.', o
(h, al~,1' 'R, ,Jo,,{' 'I'aval'l'
,\flilll ti (l'lt foi J"'II\'i tll'ialll('utl.
n011l ado p l' portaria d' O cip jml iro do allllo pro. 'imo
pas ado,
O pr' 'id 'I\tc do COII. (,lho (I" mini. tI't) • IIlini 11'0!'
'1'1'{ _
tn!'io (['(', t:\(lo !lo!'! Ill'g'o('i()~ da "1I1'1'1':l, a illl" t J1Illl I lltl !lelido (' fil~'1l 1','( l'llllll', Pa\o, l'UI II d j, n iro (h 1 ~ ;!,=
I El.
JOlio
;~I/',1I' V. tU1llu ri Alm li ( '011 (I,
JTPÍ

!'ante

]l01' IH'llI

da

(ljl'{,l'~':LO

dl'l'laml'

()RDF.~f DO EXERCTl'O N,"

l')H

S('cl"l'lariad'estado dos

lIl'gllt"jOS

lia gUl'rra

-

O irt'l'~ãOgl"';II- I, a 1II'I"ll"li~ãll

Em conformidade com as c1ii:!}losi)IIl'i:!
de junho <1(. 1880: hei por bem dot
g'lIe o subsidio mensal de :\,>000 róis a
zeres aOi:! Santos, D, Maria Snnt'Annn
José de Carvalho e Silva, c D, Maria
Cczarina da Cunha Osorio.
2

O prosidcnt«

,j

da carta de lei d('
rminar qHe se }laD, Emili» <l08 I'rnDuart«
D, 1\lal'i:1
da Madre do [>Pu:;

dI' ministros,
ministro (' :;l"
<ln g'llI'l'I'H, a:-i, im () t('lIlla
entendido e fac;a exccutur.
I'aço, I'I!I 1,1 dI' jnnciro (k
18\)2, -lU~l. - João ('1I1:Ij,~u,~f(}1I/1IIh' Al.rc« I' .')lIlml.

crctario

<ln conselho

!l'psi:ulo

dOH

It('g'()("i()s

JTI i por bem exonerar
(!P sl'g'llIHlo connu.mdnnte (la t ,II
divisào militar, o gplH'rnl <11' brigada: .Iouquim Pl'dl'() I (I'I!
riqur-s Barhosa, pal'a sr-r PJl1PI'('g':Hlo u'outrn l'Ollllllis:-;:tll dt'

sf'rvi<;o,

() ministro e SI'('I'I't:U'jo (l'e tudo (los IH'g'ot'ios da g'lll'l'I':\
assim o toului entendido
I' 1:1<::1('.·(,l'lItal', l':wo, l'lll :JO dI'
janeiro tIl' I~!)~,_ HI'~1. -.lUI'ir CIlIII/ido ('on/li"o
I'i
1I/II'i/'o

FII/'IIII/o.

Rt't'rI'lal'ia d'c~lallll dos IIr~tll'ios da !(lIl'rlil- nirt',~ãu gl'ra!-I,

J [I'i
"I'lIl'l'al

n 1I1'11,lllil'all

I)(,lll 1IOlllt':lJ'
iII '111'('(111' ;":;I'I'al cll' iII 1:1II fl'1'il1, o
(\(' bl'ig:Hla •• III:1l(uilll )'1·dl'll 11"IlJ'iqlll'
1\1\1'1,,) :1,
() Illini !t'o I' :'il'I'I,-.t:tl'jo
d'l'!-datlo do III';,,:;ol'io da gll<'I'I':1
a, illl o Itollhn 1'llf{'IIc1iclo I' 1;\(':1 1,-I'CIII:1I', I':WO, t'1Il :!() dI'
j:1ll1'il'll
di' t 8D2.
II I~L
.flil'll' ('ul/dido ('u1'1!t il'fI /'i'/1//1

pOI'

il'fI FII/'flfl/fI,
,f'I'I'l'Iarra 11'('Slilllu tlus IH'''OtÍOS

lia gu

11'.1-lIin'[ áu cr,ll-

1,'

UIl'~rlil.1O

J Ipi pOI' 1a'lIl 1I1l1lf('HI' ('I 11ofl, da I' 'pal'li"11l tio gnbinl'll
110 Illil1i~lt,() (!II glll'I'I':I.
(l Ifl]H'lIh'
('OI'Oll,,1 do 1\ 1:ldo III:tiol'
(\1' illt/mll'l'ia,
)',cllIHl'do AlIglI to notll'i '1Il' (lalh:lI'Ilo,
ti":lIl!lo
~'. ~Hlt l'a~11I dI' 1'111'1'1' cio t' l:l<lo 1111ilH' du iII PI'('(': o W'I'11I dl'
III fali t,'na,
(,) lIliniatl'()
o jl'llllH

:1 II!I

.111111'11'0
II//{

i"o

I'

t-;I'I'I'f'tal'io

nl"lIdido t'
.II' 1 fi:!,
H I'~I,
(

Fil I'fwlu,

lado ,ln HI\gol'io. da ,~tI!'l'l'a
fil~,l (' '('111111', )', 'O, {'11l :20 .I..
.1111'1/1 (~lIIdidlJ ('ol'dl iro Pi
'

d',

ORDEM DO EXERCITO N.· 4

2." - Por decreto de 3 de dezembro do anno proximo passado:
Regimento de infanteria n." 15

('avallL'iro (la ordem militar do R. Bento de Aviz
pità», Atlclillo
andido lo' irrcira Brnk-Lumy.

o ('a-

Por decreto de 24 do mesmo mez:
Regimento n." 5 de infanteria do Imperador da Austria,
Franoisoo José

Cnvalloir» da ord: m militar d( ~. Bento de Aviz,
pitão, Caudido Ehnino l! errcira Brnk-Lamy.

0('4'1-

Por decretos de 14 do corrente mez:
4.' Divisão militar

Ajudante (1, campo do segundo commnutlnntc, () capitão
do )"('gimcnto (1, infanteria 11.0 17, Cario' (h· Almeid»
(1ôrtp. Upal.
Pura go ar a vantagcu
co tahelceida
110 ~ unico do
arti"(I 1." (la curta de h-i d.. 1< de maio d< 1 O;>, nos
termos do at'tig-o 1;>. cla carta (Ic I i (11' :!....
) (1 abril de
lH7fi, o ollil'ial <le- secrcturin, ~cba tiau :MlIH.l B (ln Rochn
por ter l'olllpl lado tk h unnus de ervi 'o eflcctivo no referido excrcicio.
U

Regimento de infantaria n," 3

Ajud.mt«,

o nlfero , ,Joan de

Iorae

Zumith.

Disponibilidade

de infanterin, Alltonio L. ura )[01' ,ira por ter
sido julgado prompto p: ra t do () rviço P la junta milita (le alui .
(, a pirHntc <ln Ilclmini traç: f) militar {'om grndu:l '!to ele
nlfCl'c , cm ina tÍ\'iullclc t 'mporari,
m W'11'illl 'uto Augusto do Brito Monte iro p( lo hav'1' p dido,
'
() ('flpitl ()

Por decreto de 20 do mesmo

m81 :

Inspeoção geral de infanteria

(hef(, do c. tado maior, (I tc 11 1100 Oron 'I do
maiol' <1, illlimtl'ria, Franci co lzidl'o Iarqu'.

ti

tado

:~,o Portaria,
omrlaria d' I.do do htgo 10 da gu rra-Dlre
, lia l\[ g '. tad 1<.1Hei,
12,", lli,o l' 2 .0 <lo pI. 110

-o ~~ral-,l.a R parti °0
m 'onfol'miclacl
1m o U1,tigo
II r IIrgnni n'
I • ola do
(0

a

130
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exercito approvado por decreto do 2R de' outubro do 18!11,
e cm harmonia com a proposta do conselho ele instrucção
da mesma escola: manda, pela scerctaria d' atado dOH negocios da guerra, nomear para provisoriamente
d scmpenhar o logar de ajudante
do corpo de alumnos da escola
do exercito, André J oaquim de' Bastos, capitão d infanteria, por ter sido considerado pelo referido conselho <10
instrucção como o mais ídonco para o eles mpcnho d'nquelle
legar.
Paço, em 13 d janeiro do Hl9:2,
João C'h1-,ljsu,~t()II/O
de Abrelt e SOU/ia,
Secrelaria d'estadn dos III'gOt'ios da gurrra -II ir~r~[1Ogrral-:1.

a

nrpal'li~ão

Sua Magestad EI-Re'i, cm conformidade
C0111 OH nrtigos 12,°, 18,0 o 28,° elo plano de r 01'g:\l11HIU;lio ela escola
do exercito approvado por c1 crcto d 28 dl' outubro dI'
1891, c cm harmonia com a proposta elo cons lho <1e' instrucção da m smn escola: manda, pela S('('1'(' t nria d' catado
dos n .gocioe da glll.'ITIt, nomear os ofli('ial'i'i abaixo 111('11cionados para prnvisoriamcntc
tI H iupcnhnrcm os IOg':ll'(,H
de teu ntes adjunto» e' condjuvnnt s <los inaíructoros
di'
nrtilheria, cnvallariu c infnnu ria <la cscolu <lo exercito,
por terem os mesmos officiaos sido cnnsidorados pelo J'('ferido conselho de insu'ucção couro OH mais idoncos pn!'a
o desempenho dOR respcctivon Jogal'('H: l'oacljllv:m('
(lo
imitructOl' <lo :tl'til1l!'l'in, .João [:llltt('1 (le Lima Cal'1I101l:',
primeiro te'llC11tc (1<0 :tl'tilh ria; l'oluljllvanlp
do illHlrlll'to1'
de' cavnllal'ia, Jofio Th 01101'0 Lop ti Vall:ulaH, 1,('11'11(' t!P
cn.vallal'ia; COlldjllvn.Jlte elo insil'ndOl' d(, infan ('I'ia, J\ ngUl:lto ele Andrade PCl'l'ira, l('llCnÜl (1<0 i11f:tllL('ria,
Paço, em 1;~ de janeiro (le lH9:?
Jutl.lJ Chl',Ij.WlstOIllO
r/f Abreu, e SOW!({.
Smrlaria d'rsl:ul0 dos IIr~orio~ di! gUI'rra - J)irr('~ão ~rral- :1.;1 RI'llattitio
Rna fagestlul
gl Uni, 0.111 ('onf'))'midltll( ('(llll OH :lr1igos 12,11, 1!),O P 2H," do plano (1(, 1'('OI'g'alli8:1('ILO dll I'H('ol:t
do P_'{'l'('ito :t])}ll'ovallo
]lo], d('('rdo
dI' ~H (jp OH! "bl'O (!P
I HIll, (' 1'111 harlllonia ('O1l1 a jll'o]lo 'tn do l'01HiI,lho do in tl'lll'ç: () <la llH'SlIl:l ci'i('olll: lllalHJa lll'la R(' '1'( ta1'ia d'I'~!:\(I()
Ilos Ilcgoeio!;
(la :""1l'1T:l, 110111(':'11' p«lI':1 p1'O\ i 'ol'ialll('1111'
d< ('mp nhar () logar dI' ('i1'llJ'g'iuo 1111'11'da (', ('ola do (' ll'{·iln •
.Jolio Rill~oes 1'1,(I!'o'o dI' Lillla, l'i1'IIJ'g'i: n 1111',1' do ( '('I'('ilo,
pOl' tel' I-lIdo l'OIlSldi'I'Hdo )1I'!o 1'( ti'l'ido
l'OllHI'lIlO dI' ill 11'111"
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~rLO

corno () mais idoncn para () dC;H'lllp mho a'aqucll<> In-

gar.
1';\<:0,

('JII

di' Abreu ('

1;3

de j.uu iro til' 1l-\\)2.

Joiio

CIII,!! oslonu)

OUS((.

Mnnda Sua M:lgcstall c 11:I-H('i, p('ln t«'Cl'dllria

cJ'p:;!:ldo

aos 11egocio>; <la gllerra,
cxunr-rar
de ajudante
II . ClllIl}lO
interino do ministro lIa guerra, o eapitao do J'('gillH'uto <lI'
cavnlluria 11.° :!, lanc iro ac EI-Hri, .Ioâo Albiuo (lc Fi-

gueircdo 'oar:; Scnão, pelo lurv l' l' xlido.
Paço, cm 14 (1· jnnciro de l)'m~, _ ./1)('(1}
de Aú)'('u e Sousa,

CII/:'1M'8toll/o

,I'ITI'laria II'1',lallo IIIIS1Il'~tlrios tia ~1I1'rJ" -I) irl'('(ão gl'rill- i,fi It('jlarli~iío

l\IHll<la :-illlt .\[:l"('t<lnde EI-I:ei, pela til'CI'ctal'ia Ir(',Laclo
11rg'ocios da guerra, 1101l1<'a1'njudnute (h, ('ampo elo
ministro ela gu J'l'a, o cnpil:w (lo ('..tnrlo mnior (1(' infant«
ria, AI 1'1'xlo Augu ..to <1(' BiIl'1'OH, tic.uulo ('xolll'l'aclo
di' :~jl1dantc Ih· l':tJllpO 110 iJIH!)('I'ÜlJ' g('J'al dp illl':lllfc'}'la,
PIl<:O cm ~u tll' jnneiru de IS!):?
./1//'(/1' ('((lIdir/"
('111'(hi/'() Piulu ;"0 1"/1 rtmlo .
do"

.J,

Q

-

Por determinação de Sua Magestade EI.Rel :

Archivi:

Ia,

t)

4,' Dívísão milit l'
:l1'l'hi, j"la (la :l.n Ili,'i,

,LO

militar.

\ntlll1ill

I"I'I'II:tI1!lcs.

InspecQiio g '1'11,1 d inf ntorin
J~.illdant(· <11' ':\Jll]lO (lo ill. 1>.'('101' () ('lIpit: n <lo
111aI 01' d inl'ant ria, :~jucl:tnl< (lp campil do ("'lIluJo
1111l1Hlantt' da 1.' cli\'i .1111l1i1illll" Lili;;; \l1tonio AI\'I'

tllo,

ttllJo
l'UIH-

L

,i.

Regimento do ollgenh riu
ajllll:11l11'
() f'il'lIl'gi.lO :~illf1anl ' elo ),I'ginll'nto
(1(' (':IC::tdol'l':-l tI II I:? Fl':tlll'i ('O ~II Iltll' ('allndll p ,lo ), (lil',
('it'lll'g-i:LO

Rogim nto de on.vnllnl'in n,n 1, 111.110iro de Vi tOl' \1 nu 1
('al'itao
,la :! ,I l'o}lIp:l1lhia, (J ('Ilpil: v do J', .illl 1110 til
('avallada 11,° \1, .Joaljuim \11"'11 lo l:ipatlo. [1<,11 p (Iil',
')'1'111'1111', II I '1lI'nll' do 1'1rrim 1110 11,° " til' ('Il, .. II:lI'ia (11)
P,I'ill('iJlt. 1l1':J! •• \lI!ollill
.\II~1I til clll 1"'l'h.1 (•. 1\ )J III 11
tlll'
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Alferes,

o alfc:r('s do l"t>gilllcn!o 11.0 4 de cavallarin ao
Impcrador
Ja j\ llcmnnha, G uillu-rme 11, Arthur Dcocleciuno Pinto de 'urvalhc (' Oliveira, pelo pedir.
Alferes graduado,
() alferes graduado do regim 11tO (II'
cavnlluria n. o 2, lnnc eiros UI' 1<:1-Rei, .J osó 1..001\ idas de Arn
g-ao Lamy.
Regimento de cavallaria n.v 2, lanceiros de El-Rci
Alferes, o aHol'cs ao regimento ele cavnllurin 11.° !), .Jo~('
Antonio da Silva Borg<'s, pelo pedir.
Regimente n.v 4 do caval'lariu do Imperador
Guilherme II

da Allemanha,

Alfcrc«, o nlfcres do regimento c]1' cnvnllaria 11. o 1, lnncciro: ele Victor Imnu-l, Augusto Alv s Tuvnrc " PI']o })(dir.
Regimento n.v 8 de oavallarín
Tenente,

luncciros

do Prinoipe

Real

o t ncntc do J"('gilll('nto de' cavnllnrin
dc' Victor ~\rallnl'J, AII'l"l'do Julio ele Lima.

1\,°

I,

H.c'·imonto do cu a.llnrin n.O O
(iapitao ela l ." «ompnnhi«,
II l'api(ao (lo J'I'/;illH'nLO (h·
cuvallnrin n." t, lanvoiros <k Victor Innuel, Augusto Sermo (IC'Paria Pereira, pelo I)(·(lir.
Alfl'l"('s, o alf('I'('fi do l·(·ginll·n(o de cnvnllarin 11.02, lnncoiros do EI-Hl'i, .Jo: () .10, (\ ([(' nJ'ito (' 1\[('110, }H'lo pecli!'.
Regimento de caçadores n." 3
'1' '11('lIte, o (<'11('111(' cio r("riIlH'n(o ([, jllt~tIlj(·rill
.J1Ilio Angelo BOI''''s (iahl·al.

11.0

I :~,

Rogimente de ollçndol'Cs n," 8
'I'ClH'lltl', o

.fa,

'111('

Augusto

tC'IJ('nt<

cio I"cgiIlH·"to (](' infillltPl"ia

Krn . ('

(101l11",

II." I,

]ll'lo }l('<liJ ..

Regimente de onç dores n." 11

o ('11('111<, do 1'l'gillH'lIlo (IP ('a '11<101'('
.Jo ô de 1'\011 a dn 10'011 l'l'a ()nH·ll.1 )1<,10 p ·(Iil·,
r{'PIH·llt(·,

11.°

Regimonto de caçndor 8 D.o 12
.:\IlIjor, o III:rjor (lo I" 'fPillll'll fi e]( illlhllt( ria lI.n .
1111('1Allgll to cio • a ('illll nl., IH'J'J lu'dil',

( "1I'IIl'gr:. o :L.lltl
• 111111(', fi (·il"ul"
' ~j (O aju(lulltl
~lal·till tia Hih a BOI"gl'.
'

Zefcl'ino

do

I

In-

.'('J"(·ito

eginlento do infnnturia. n.s 3
.\Ifl'rl't\,
IIgll

11111['

ulfor (lo I'cgillll'nlo do infnnteria
'to <ln }1'"n:<I.'I'H ('al'<lo u, p lo pedir.

11,° 1

li

Alíorcs,

Regimento de infa.ntaria n,O G
o a1fl'rl's (lo 1'1'(·'illlcn!o !l(' iu auterin

los Alberto

11."

II,

Ar-

I

(1:t1'-

Hih\ iro (la Fon cca.
Reg ímento de infantaria

n,O8

.r n-

~Iaior. o major (lo J'egilllento de c.u-adore n." I:.?
lio l\;I"'t1 tu (11) ~Ta cimento (' Silva 1'1'10 l' .lir.
Regimento de infanteria

n.v 11

A 1ft'l'(';-; , o alferes do regillll'llto <lI' infanteria
Ll':LO Pinto (la. 'ih'a,

n." (i, .lo

Regimento de Infantcrí a n.s 12

Tcncut« o t II nte do I'('gim nto (II' in nntcri
utouio I\CI'11, rdo Brito ~ Cunha, I' III pedir.
Regimento de tnfanterín

T

'110111',

(;('rlll:tno

17

n,O13

tenente do r -gimcnto de
Augu to <la ...ilveira.
II

11,°

(':1),

)1.°:\

(101'(\

Regimento de Inf nterín n.O17

(,':lJlitao da :!.a compauhia
l'rgllllf'ntll

do 1.° batalh LO, o ('HpililO do
Vntcnio Em to (Ia Iu-

(11' iníunt ria 11,° 12.

1'(·10 pedir.

nlur,

'1'I'l1l'lIt(',

fi

11'111 nto

;\1. uuol I' I' nci co .111

do l'(''''illll nto 11(' inf nterin
ilm la ·h, d I, P lu P 'di!'.

11.0

12,

Quadro dos fa

mI n 1fi

da gu rra -Ihr

ii

ral- L II P rli

)('l·lar l-

I.'
1'lIdo

llUI' por
1111

d

boll'1iul

('I' t

fi

lIlili

II'

17 d ' d( z mUro ultimo
do uJtl':\ln

I' 11.

1

do

puLli
nt

('01'1'
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foi conferida
tiga (' muito nobre

mercê <lu grau de cavalleiro <la nn
ordem da Torre (' Espada, do valo I' ,
lealdade l' morito, ao capitão de l'ngenhl'j'ia sem prejuízo
eh' antiguidade (actualmente
tenente do estado maior da
mesma arma), José Roma Machado de Faria (' Maia, pelos
80n'i\'08 prestados
na 'expcdi<;ão do volnutarios a 1\1:l1Ii('a
(' 110 combate (1<- ]\[Hssikc~i>e, na provincin do ?I[o\,alllbiqlle,
:2, o Que })(11'decreto do 2·1 <lo mesmo m 'Z foi ('onfel'ida
It mCI' ,(o do gl'llll do cnvallciro
<ln ordem militar de ~, Bento
d(' Avi» ao capitao <1(, infnnt ria em inactividndc temporaria, Antonio l\Iaria Pinto 1M, J\[c~qlliia,
Que pO!' decreto de 7 (lo corrente Jl}('Z foi onf rida
a m 'l'ei! do g'I'llU <1(, cnvallciro (la ordem militar de Tossa
~enhol'a da Conl'('i~'â() de Vill« Yiço:m ao tenente ajudunt
(10 regimento
de infuntoria do ultrumnr, Henrique Duarte
Lla ('o8ta c ~i IVH,
.j ." Que o major (lo regimellto
dI' inf'allfl'I'ia do ultra
mar, .foZLOPaulino Montnnhn, foi eondccorado
'Olll a me
dnlha militar (le Jll'ata ela (,/rIIlSI' dI' ('{J)II}lm'frlml"ldll
«reiuplar, 110 boletim militar (lo ultramar n." :! dl' lHHí, l' l'Olll
:1 de s()1'I'i(:/),~ l/I) nlil'l/llMo'.
alg;\I'i~m() "2) no bo!rtim n," 1"2
HU1IO,

It

s.-

(1" 1801.
:)," QlH' () tt'll(,llto
do lll('lilllO I't'gilll('llto,
,Tos{' :\IigllPl
Garcia ti Amll'ac!r, foi l'0!l(1('l'Ol':tdo l'UIll li, III dal1w 1l1ili
tal' (IP pl'ata da ('7(1881'dI' (,OIII/JIII'lwl/('I!f1l 1'.1:I·III})I(/)', 110 UO
IPtim militar (lo lthlHlllHl' 11.° li <10 lHHI, C l'Oll\ a <la d(ts,~I'
de l/UIlIi /I('1'l)i('OIl. no uoldim 11." 7 (ll' 1Hl:l\l,

li.

(I -

Sr\,l'('tal'la iI','stadu

ilo~ 1I1'~(II'ios,Ia ~UI'l'r;l- j)ln'l'~ão

~I'tal-

Ln 1I"llarti~:io

I)(,l'I:u'n-t'(' quI' ú dI' :3.' l'las;;!' o pil'It!lol', Sah 11<101'.Ios!'
(Ia ('m;ln, qll" )l1'1a ol'dl'llt llo l'XI'I'l'ito 11,° :\Ii dI' :.? ~ (I" d('zcmhl'o ultimo roi il'lIl1sfeJ'ido p111':1 l'egilllPllto dI' m'tillHO
ria 11,0 :3,
(I

Pal':ll'Ollhp('illl('llto
(Ias (Ii 1l'('I'cu tl'l'l :ltll'!ol'i(I:tlI('~ llIilital','s,
I' )lor 1('1' Haido ,'0111 Pl'I'Of! 11a ol'(I"1!l do (' 'Pl'cito 11." :l~)dI'
f() d(, dl'zl'llIll1'o
dI' 1H!ll o Ill:tl'pa II"!lloll. tl':Iti\'o da ill
{'I':Il'~'IH'~d(, di ('i]lli11:1, d,' !lll\ o "I' d:'1 jlllhlil'idadl' :L I' "l'
IlIappa !' :'1 l'('SIH'l'tiva Oil'('III:lI',
H"('l'etal'i:L

c:ilo,

da

('il'l'ltllll',

I )il'('l'I::

1;1I('I'I'a

111."'U

I'

I"

"101

()

gCl'al-

.1',

-

~)." H"Il:lI,ti.
indo oht"I'

(',,11\

ORDEM DO EXERCITO N." I
maior sonnna de c~elan'eilllellt()~
ácerca da situuçào di ciplinar dos corpo' do «xer .it«, s. ex, a O mini .tro da gu rrn
cucurrega-mc
d l'ClllCttCl' a v. vx.", pat'a o' devidos 'ir it os, o incluso mappa, qUI' fica suhstituindo
o outro uuuual
,lctel'minado pela circular 11(' I (i dI' :tg-o.to ell' I (2 e.·pedida pela 5.:\ rl'parti~:lO d'vstn direccão g' .ral.
'
O mesmo (-x. 1110 sr. quer <pIe v. x." 1'0 .onnu 'lllh' o maior
cscrupulo c solicitude ua clahoruçào <lo novo mappa, O
qual d 'verá ser
nviado á r ferida ;). a reparti 'ilo <lh', O
<lia f) dI' março elo anuo seguiu te áqucllc a <1'10 H(' referir.
1) .us guard'
a v. C'." 't'crdaria
d'cstado d(l~ negocios
da guerra,
'111 f) d(' dezembro
de l!'1Ul. ,lIl.mo (' cx.?" ..r.
commandaute da 1.:\ divii ao militar.
(As ignado o dirc'Lor g iral, (hl'iano Pereira
íunclu-« di' Castro,
Identicus :LO. connuandautca
da :2.a, :3." •. i:' divisõc«
militar' , l'olllm:tndos g 'l'a 'S dl' ng 'nh 'rhL c
artilheria, in p' '(;0 'ti geme:; tI, cavallaria c d iufanteria, (,!lmmando8 militare:; da Iad 'ira c do' A"or",
üirCC(',lO da
admini trn~ao militar.

ao
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Nota dos offlciaes e praças de pret a quem foram appllcadas
mais de uma pena disciplinar
OJIICillCS

OlUciucs

Infcrtcres

__

~

,1

c equípnrado

a

~

a

'1

<l

v"

a

f>

('Ilho, c suldado

1

a

6

a
_a.

7

~

a

S

a

~

"

i)

·\llr(·lIdizc ... 41('

11111

Ieu, (1(' fI rrndor,

_n

·t('iro ,

4
a

:d
"
i)

('111'11

(' l'Ial'ill

11111111111'(1,

Ij

..!
a

f)
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Licenças registadas concedidas aos oficiaes abaixo designados:
Regimento

dc artilheria

n." 2

Primeiro
tenente, .Iosé Joaquim Bernardino
Xavier, prol'()ga~'110 por tros )U('ZCH.

de Sena

Regimento dc caçadores n.s 8

'I'cncnto, João

AU~ll:-;to

(\~::;/t1.

do Freitas, trinta dias.

Regimento de caçadores n.v 11

A Iteres , Antonio

Luiz Serrào <1(, Carvalho,

Regimento do infanteria

trinta dias.

n." lO

rl'enoIlte, VaHeo Paulo G ucdes de Mel!
por sessenta dias.

'Z(,!:i,

l)l'ol'oga~'üo

Quadro da iarma de infantcria
d(' Mora ':l, )ll'Ol'oga~';\,o pOl'

Alferes, Manu I 'I\'ix('im
sessenta dia::;.

Foram confirmadas as Jiccnç~ regi tadas que o commandanto da 3. a
divisão militar concedeu aos oIDciaes e empregado abaixo mencionados:

!).()

Regimento de infanteria

Alferes, .Joào .Amhrozio 110dl'ig'llt':-;,

n." 3
<1(,;(,

Regimento do ínfuntorta n.»

dias. (3

Aspirnnt« (la direcção (la :UlllliIliHtl'aC:1w militar ('Olll graclnaçao <1(' alf('l'l':;, }I'rallei,;eo Lop(':-; de .\;1, ivcclo tJ unior,
trintr, (lias.
Regimento de íntuntorre,

Major, Alfredo Allg'nlito

1,'Ol'l'pil';l

11."

8

:\[a .luulc, oito dias.

Regimento de infanteria

n.v 13

Alfercl:!, José Ft'lln('i:;eo, vinte dias.
Rog'imento do ínfuntorm n.' 18

('al'itào,

Ayr

'1:1

.fU/'l/l'

Osorio dI'

Camlirlu

AI'<lgHO)

viutc dias,

'ordeiro Piulu.in. Furtcu!o,

l'~sl{~
confo!'llle.

o

direotor gomI,

I
N.o

r'

~

SECRETARIA D'E TADO DOS NEGOCIO

DA GUERRA

1 DE 1!'EVEREIRO DE 1 92

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1.°· Um to
ml,ria d'estade tio nr"ocios da gnm.l-Dirrr~ão

grral- L' Rfparliçáo

II 'i por bem d ,t mninnr, em harmonia com a di '}lO 'i2, do artigo 1.0 da carta de lei de ~2 d ' a"o, to
de 1H~7, que sejam de paehndo
livro' de direito,
na alfandega. de Lisboa, doi' v .hiculos de quatro roda'
om O
p ':;0 bruto do 1:f) 1O kilogramma , i dez ssete cuixot •. com
})('):t
de f rrnmcnta,
t ndo o }J .so bruto d 2:510 kilogranunus, tudo 110 valor Ilppro, rimado de L:144)
r' i ,
vindos do l' transr iiro no vapor
íaint AlIllréJ consiznados
ao mini ti rio da gu 'na.
mini trus • eer itarios d'c tado do 11 'goeios da fazenda • do da guerra assim o t nh.uu cnt ndido • façam
ex cutur. Paço, cm :? 1 de jnneiro de 1 92. = 1 1...1.
C:Õl'8 do

*

Ú

Joaquim. Pedro ele Oli', ira ~l[aftil!~_Jorgt
dclro Pinlu. iro Furtado.
'I'trftaria

d'I' lado do

, ~r'lld~)

IIr

ceie d,l @u rra-llirl'lçiio

Calldido

=

01'-

grr 1- 1. Rrp rti~ o

sido IlI'l' ite a dto i tcncia pedida )11'10 ulfere de
11,\ pl'\~ui;"o d, anti 'uitlntl,· J()H'1uilll}<
'rI't im
ela • !l\'a de Ir de 1ll1H·n}wr 110 di t ri 'lo d,. '1 imo!' l ('OUImi ..ao ele 'l'rvi\'() para (lU' havia i(lo 1I()1I11 lido })()!'d, lI' .to
tl' :W de novembro ultimo: lll'i por b III ti 'l'lal' I' !lullo I'
II '1)h\l1ll Ifl'Ho () citado (1'cr to, !la pm't
(Ill' IIl! diz
r ''''lh'ito, \'oltal1do:'l
na nl1t,'rio!' itun\': o de prim iro argl'llto d il1fallt 'ria (lo l'_' ·!'cito.
) 1llil1i, Iro
~Cl'l'l tLu'io d' " tndo do II gocio <ln 'u '1'1\
a ,illl o t 'Ilha nt nditlo I tilÇ
I ·utlll'. Pll~'() ClU 2 ti.
jan il'O ti 1 'l:".
I EI.=Jorg
CanUdo Uord iro jJi_
mflll~~ rm

a,

nlteiro Furtado.
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2, o - Por decretos de 28 de janeiro ultimo:
Guarda munioipal de Lisboa

Para gosar as vantagens estabelecidas no \-J unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 1865, nos termos do artigo 13,0 da carta de lei de 25 de abril de 187G,
o veterinario de l ." classe, Joaquim das Neves imõcs,
por ter completado dez annos ele serviço flcctivo 110 r ferido exercício.
Disponibilidade

O aspirante do secretariado militar com gradnação de
alferes, em inactividade tomporaria s m vencimento, Manuel Candido Correia, pelo haver p dido.
Inactividade temporaria.

Os tenentes, do regimento de infanterin 11,0 14, I{odrigo
Teixeira Alves Martins, (' do regimento ele infantcria 11. 024,
José Pinto elos antes, por t rem sido julgados incupnzes
do serviço, tempornriamcntc, pela junta militar d sande.

Por decreto da mesma data:
na -onformidade (ln lei, o coron I do regimento de infantcria n.? 1\), David Augusto de Carvalho
Vianna, pelo luwor requerido c ter sido .i nlgado incnpaz
do todo () serviço P la junta militar de saud '.
Reformado,

S('ltl'l:u'ia d'rslado dos 1H'~ocios da gllrl'l'il-IIt'parli~áo

do "a~inclt'

Tendo a iuspocção geml d cavallurin nprcsentado os
trnbnlhos <10 que havia sido cncnrrog.uln, com }'('ki}l iito :L
instrucção d'aquclla anua: manda :-lUIL .l\lag stade gl j{ i,
pela secretaria d'catado (los negocies da guerra, npprovar
e mandar pôr cm e.' l'W;U.O as difl' -rcntea parte I:! d regulamento da illstrnl'~'iio (la cuvallarin, que tratam da tactica, equitução e gylllll:tl'til':t.
Paço, «m 1:3 <lI' jun .iro (I, 1 '!)~, _Juilu
Uhl'!/sostulllu
di' Alm·1t I' Sousa,

4. o - Por determinação de Sua Magestade EI-Rei:
L" Divisão milit r

, (Hlh-il,tl, dI' l!('l'I·l'tm'ia, o oflicilll aI 8t'l'!'t'tnl'ia da~.
vlsllo lluhtlll', João lluptistn <.lnRochn Grillu.

di-

OHDlm
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;)

2,' Divisão militar
Adjunto, o capitão <lo corpo do estado maior, José Mariu da • ilva Campos Mello c Amorim,
Oflicial <1(' sccrctariu,
o oflicial de
C1' taria
da 1." divisâo militar, Antonio .' avier (1 Almeida Pacheco,
4," Divisão militar

Sub- .hofo do e ..tudo maior, o major do l'orpo do c stado
maior,
ebastião Antonio Hibr-iro 1" ()~n ira,
Adjunto,
'hCD' da l'!·parti<;ii.o rll recrutamento
(' I'CS<'1'"as, o major 11,) ,'orpo do estudo maio!', Alfr ido P ri irn
Ta\'t'im de Magalluws,
Deposito geral do material

de guerra

I )il'l'l'Ior, o ruronul do l':-;lado maior de urtilh 'ria,
'ados de Abreu ' ~onsa.

J ulio

Estado maior de rtilheria
'OI'olld do l' ~inH'nto de arde \1'1)\1\...· )[oJ'('im Junior.

'l'cncntc coronel, o tcnent«
tilh 'ria !l,o. :>, 'arlw; Ernest»

Regimento de artilheria n." 2
('a}> Hall, () CllJH'lIii.o provi nrio (lo 1'l'~iUlCllto de infant ,ria n." 21, Jo,·,{ Plllro L011's Pinto, pelo pedir.
Regimento de a.rtilheria
'1\'111'1\1'

urtilh

D.O I)

corou '1, II ti nr-nt corun 1 elo ' tado maior do
Culiral J' uva.

ria, Dunrt.

Regimentv de c v 11 ri n." (}
• T,"llcnt"
(1Il1llllll'lIlP

(J

t< ncnte
do I'('~rjm()lltn (1(, c.
to HiIH iro ti Cnrvulh».

vnlh

ri

ll.u:1,

AllglI

Estado maior d infanteri

' Tp):"lltl') ('01'(lIH 1, o t('nl'lIt,
i:tl1t 1'1:\ 11.' li, :\1:ttlIH'1 <'arlo

1'(l)'OH
(:OIllC

1 ,lo

rillH nto

J'

<1"

ill-

1'( r,'ir'l.

Regim nto de cnç dor

_\Jfl't'l·
ali! )'1'
.10: (\ <lo " an to
(I

II',
D,O

I
Tell 'nf,',
()
\lttal'o ;\IHIlIH

tt

II IIt

1 ,II'

.rl

elo 1'l'''il1l 'nlo
II

('lIn1l

8

11,o;i

(':lI':L,!orl

p 'h> p ·dir.

•
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Regimento de caçadores
Alferes, o alferes
Antonio Luiz Senão

N." ;)
n.v 10

do regimento
de caçadores
d Carvalho, pelo pedir.

Regimento de caçadores
Alferes, os alferes, do regim nto
José Ignacio da ilva, e do regimento
Antonio Teixeira de Miranda, pelo p
Regimento de infanteria

n. o

11,

n.s 11
dr caçadores n. () 4,
de' caçadores n. o 10,
direm.
n.v 2

Tonen te, o tenente elo regímen to do infantcria 11. o 1H,
Francisco Antonio de Castro Pereira Lopes, pelo P xlir.

Tenente
infantcria,

Regimento de infanteria n.' 6
coronel, o teu nt coronel do ('staü
Grcgorio Evaristo Duro.
Regimento

de infantcria

oronel, o coronel elo regimente
Jo (' Joaquim Ferreirn.

maior

de

n.v 14

(1· infant 'ria n.

Tenente,
() tenente do regimento (k infantcrin
Bernardo de Brito e 'uulta) }ll'lo pedir.

U

1!l,

n."

Antonio

de infantaria n,v 115
Alferes, o alferes (lo l' gil1lcnlo <lo l'a -adorcs
Joaquim Diniz Aílouso Rollo, p('lo fi ·l1ir.
Regimento

n." 11,

Regimento de infantaria n.v 10
Coronel,
o coronel (lo regimento (lê infauterin 11. ti 1.1,
David Augusto de Carvalho Vianna.
Capcllão de
clussc, () capellào de :L·l ('laHs(' <lo regimento de artilh 'ria 11.0 2, João Evang .listn de loraes,

a.a

pelo pedir.
Regimento de íníantor!

n.O22

a.a

Capitllo da
companhia elo LU b:ttlllltall, o ('apitito da
:3.'' compnnhin (lo :?" batalhlW, Alb 'rto ]'\'l'll:IIUlo P!'i 'oto
o Cunha, pplo ppdil.
Capitão (la ;La ('Olllpllllhia do :?O balnlh:o
o ('npitlo (lo
'staclo maiol' (1<: infilnt 'ria, •'cbastiao (llll'IT<'ÍI'O dI' .' 'lia
('alll·al.
Rogimonto do illfl~ntol'ia n." :H
('apell.ao tit' t.'l'liltl !, o 'i1IIl'lIau dI' t..lda
drc Josc de Cal·\"Hlho.

01',

\1

·«11

11:3
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'1' ncnte , o
José Ferreira

Guarda municipal do Porto
do regim .nto de infnnteria
Gonçalves.
t nente

n.?

21,

Districto de reoruta.mento e reserva n.v 21
SMe, Penafiel
Cormuandnntc,
() tenente coron ,I elo regillll'Jlto de infanLeria n." ü, Gregorio Evaristo Duro.
5. o

. Secretaria ,I'estado dos uI'.urio. lia narra - J)irl'l'~áo~rr,ll- i,a 1tl'IIartição

T 'mio

ido agraciado com a m-an-em» da ord 'lIl de memilitar de Llespanha () gen ral d brigada,
Paulo
Eduardo Pacheco:
'na lag .tnd EI-H i por portaria de
20 de janeiro ultimo, pcrmitte qu o J' ferido w'ncral ae'cit" ;tllul'lla m rcê
use ela r '~l)('diva' insignias.

rito

('

l.

ti

Tendo jllo agr:lciaclo com a cruz ,1<.: 2:1 clussc (la 01'dem d \ mcrito militar da He panha () teu mtc ('01'011 ,I elo
l'OJ'!l0 do «stndo maio!', Alberto 1<erruirn da. 'ilva ( liveirn,
e CUIII a ,'I'UZ de l ." 'Ia
da me ma ordem () ('apitao do
regimento
de .nvulluriu
II." 2, lnneciro:
<l(' EI-Hl'i) .Jo:~o
Albino d Fi.~II('irl'do Sour 's ~ 'IT: o : •'ua ~r:t<" tade ElRl'i, pllr portaria ,1(· 20 de jun ,iro ultimo permitt 1[11 ()
1'('1' 'l'i,lo'
()flieiH(\;; :ll'c('iklll :1<1'H'11:\:'I 111'n'~' ( II 1'1Il (la
1'1:) P ,<.'ti,,:!,
iII i"lIia .

7 .o -

~mtl.ltla

tI'c 1,1,10do 11 !IO 10 lIa gu rra -lIirr

ão

ral- I. R ratli~áo
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8, o - Secretaria d'cstado dos negocior.tia guerra - Dircc~ão gcral- 2. a Reparli~ão
Sua Magostade EI-Hei manda declarar
aspirante a offícial, por se achar comprehcndida
nas disposiçõca das cartas de lei de 17 do novembro
de 1841 ' 5 de abril de

1845, a praça

abaixo mencionada:
Regimento de artilheria n.> 4

Soldado n, o 33 da 7, companhia
Caetano Marques ele Amorim,
(l.

f), 0_

c 2: n69 de matricula,

IJirer(lO da atlmillislra~ã() militar _ La Itt'llal'li~ilo

Postos, graduações e vencimentos com que ficaram os offlclaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes
haviam sido conferidas:
Com o posto de capitâo (' o sol <lo de 4;)r)000 róis meusaps, o capitão <lo rogim 'Dto de infantcria n. o l il, SilvestI'O Carneiro
de Melln, reformado pela ordem do ixcrcito
u, o 3G de 24 de dezembro do millu pruximo passado.
'om a graduação
de general de Ul'ig-1Hla o soldo (1 .
!JO~UOO réis mcnsaes, () eil'llrgil~o em chefe do exercito,
:Miguel Antonio da COIlCCÜ,"IlO!Jantas, roformndo !w!:t in ' s ,
(I

í

ma ordem.
Com Il g1'lUIlla\,lio de g('IlC'l'al do hl'igll<la e () sold« dt'
nOr)UUO róis lIU usaes, o ('irllrgiao <1(\ l)l'igada cm inactividado tcmporurin, Antonio Fausto N amorudo, pOl' III!' apl'Ovcitar lt di!l}l()si~ão <lo artigo ~." da cnrtu do lei (1(1 17 (1.
julho de l~r)f),
r iformudo pela mesma ()J'(I('111 ,
Com a gradlla~a() do major c o soldo dl' flOr 'O(X) l'(liH
mensacs, o eirul'gifi,o de brigadn, director (lo hospital mi-

'hav('s, .Tml' MmnH'1 Pita .'imo " r('for.
p la mC:-I!na ordcm,
Com a gl':t(11I1U;ao (le- g'('!l('1'll) (11' brigarIa l' o Ro!(lo <lll

litar rcnni(Lo (1
mado

!J06000 róis lllP II 1-i!lt'H , o ('orol!('l do t'stado Illaior d· infllntl'l'ia, Jo t' Wc:mlo ela COHta. 'ilv:t Alltlllll':'!, l'd'ol'llIado pela
Ord('lll (lo (','pl'eito I!." 1 d(' f) d\' j:tl!l'il'O ultilllo,

Com o po~to cip lllajM (, 0,01(10 (I( fiO;,UOO l' "is llWllSlI('S,
() major (h, infiLllt(,l'ia ('m il!adi\'iclll(11' klll}lOl'lll'ill, .J 01 ()
Antonio da 'ruz, 1'"fill'lIlll(lo lH'la III • ma ol'd('m,
Uom a gl'lltlUIIl: o
majo!'
o oleio (11\f)4 ()()O níia 1IlC'1lsacs, () 'upit o de infalltt'ria ,'m illndivi(ladt,
tpIIlP01'II1'ill
Antonio l<~(\rt'ci1'llela Hilva, retiJrlIlIl(lo 1'('111IIlI' ma onl( m:

ao

(I
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Com a graduação
de tenente coronel e o soldo de róis
GG6000 mcusacs, o v tcrinario in pector, Lino José Daniel
d<> Carvalho, r formado pela ln sma ordem.

10.

0_

Dirt'l·táo da atllllinislra~ão militar- 2.a Rrparli~âo

Tendo- e reconhecido a n ccs .idndc ele alterar li di po·
si(;ào
da portaria
de H) do dez moro de 1 \10, publicada na ord m do xcrcito 11.° 4G do IJlC81110 anilo: determina Sua Muge 'tad ' gl-l ci qu ,<luanuo o numero de praças nrruncbadns
no rancho ,.,.irul lH10 seja .upcrior a nov mta, quer nas sédcs <108 corpos, quer nu d tacnm 'I1tO~
ou diligencia, o auxilio seja o desi 'nado na predita dis~.;l

posiçüo 2:' t1 onforme O di po to no 11.° 2.° d11 d t .nninaçao 12.:1 da 01'<1 III do " rcito H.O ::F do anuo próximo
pa~ ..ado.
11. o - ]) 'c lnra-sc :
1.0 QUl' o alf,,)'t's elo ),I'gimcuto de (·*;ado1'l'. n." í (actual-

monte
Amarnl

do l'<.'gilll mto di' infantcria
Junior,

11/' ~O) .JO<lU

(ltWdl"

elo

de <1('1': '. eis dias da licença regitada que 111, ti)i conccdidu pela ordem do e. er 'ito H.Q :H
do nnno Jll·(I. 'imo passado.
•
2." QlI
o 'apit< o do r gilllCllto de infanteria 11.0 lfl,
JOti', .Joaqllim <l' F igllcircllo
tI ~Ltill tI, qual' '!lta ' . pt,
dias da lic'l\ ';t l'l'gi ·tau:l qu lhe foi cOllcl'<litla pela 01'<1 '111
do c "('l'cito n.o 1 <1' ,t, :tUllO.

....

1,) o

desistiu

Licenças registadas concedidas ao officlaes abaixo mencionado :

I'I'iIllCil"O

Regimento

Regimento de artilheria.
.Julio (\ : l' (hllll

t \11~ltt(',
do

OIl.V

11 ri

'li

ir do Faz '11I1a \ i ..

dlab.

,.
'

Regimento

d o

(iapitn.o, .Antonio .10 • dI
trinta

dia.

n.O 1, 1 no iros de Víotor Manuel

apit.'~o, .AIlriallo 11 Fi
sPlüa

n.O 2
trinta

1'0"11 'I

o P

II'

<lia .

Regimento de infi nter1a n .• 11
'l\'IH'1l t " .J o é \lIgu to r ru
<lom
prol' g

trillta dia.

l'

o pur
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o - Foram confirmadas as licenças registadas que o commandante da 3. a
divisão militar concedeu aos officiaes abaixo mencionados:

Regimento de infanteria n .• 6

Capitão, Julio Augusto de Castro Feijó, sessenta

dias.

Regimento de infanteria n .• 18

Alferes, Joaquim Pinto Villela, trinta dias.
Jorge Candido COI'Jei7'oPinheiro Furtado.
Esbt conforme.

o

direotor geral,

SECIlETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIO DA GUERIlA
13 DE FEVEREIRO DE 1 92

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o s guintc:

1. o ecretaria d'rslado do

11

Decreto

go io. da ~uma-DirH'io

9 ral-

4,3

Rfparli~ão

,

~ illi Il'rill

II"

1I1'~111
iII .lu rI'lII" -

:1. Rfl

rli~ã

•.'pudo onvuni nte para f .ilitar II
do mune '1>0 }ll'o('l:unado r -ruta
fi tin~clm; a ~t'l:vi\'o lllilitlll', ' un !,!"I'juizo par. (' te,
que ,1~Jalll admittido
('01110 III, titulo :tl":i idnd« 11 trinta
c ~'il1l'o HIlIl.O complc to 0: inrli ~'idllu (III' .iIi t 'lIh: 111cumprido a oIJl'lg:lç!to do 'l'VI 'o 1111lit 1', lIl'lh fi ,(II
guuda
ro irv: : 11 i por l> nn (1 ,t '1'1I1ina1' fIlie fique 1Il diíi "ltlo
n' I'st
ti rmo:
di po to no 1I1'ti 'o !J7. o n. o 1.0 dn r« rula))1<'1110 de 2!) cl outubro d(' 1 DI com 1'1'1'')'l'lIt'ia
,'nTlllltt (
aOH xobr dito
iurlividnos.

t, na
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o

presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 6 de fevereiro de
1892. = REI. = J,.lsé Dias J?e1'I'eÚ'a.
Secretaria d'estade tlos negocios da guma-Direc~áo geral- f.a Rcparli~áo
Hei por bem nomear, para exercer a commisaão de quo
trata o § unieo do artigo 1\).0 do plano de organisação da
administração militar, /tpprovado por dec~'eto d .11 do ~ezcmbro do 1869, o capitão do estado mmor de infanteria,
Antonio Joaquim Marques.
O ministro e secretario d'o tado dos nego 'io do, guerra
assim o tenha entendido e faça executar, Paço, cm 10
de fevereiro de 1892.=REI. = Jorqe Candido Cordeiro
Pinheiro Furtado.
Secretaria d'eslado dos Ilcgocios da guerra - Directão gml- P neparti~âo

T ndo sido nomeado para U' desempenhar uma connnisI:!ãode serviço no estado da India, o primeiro sargento
graduado aspirante a officiaI do r 'gim nto de infantcria
11.° 16, Manuel Augusto de Mira Godinho: 11i por b m
promovel-o ao posto d ulfcres, ficando p srtenccudo ao
exercito d ' Portugal sem prejuizo das pra~'as mais antiga
da sua classe ' arma, nos t mno do d ereto com fOl')a
de lei de 10 d setembro ele 1846 cir .ular do '21 do
maio elo J 62. utrosim sou servido ordenar qu 'sta. minha soberana resolução tique nulln o do nenhum «ílcito se
o agraciado, por qualquer motivo, d iixur do segui r viagem para o a u rl istino ou do servir no ultnunar o tcmpo
marcado na 1 i.
O ministro n H 't'I' .tnrio <l'( atado dos n 'godo' da gu rra
assim o tenha 'nt 'lHlido fi '{I. , • utl1l'. 1 l\'Oj cm 12 ele
fevereiro de' J 02.
J RI. -= J01'!)!' 'andido Ol'cleil'Q 1 i
nlll'iru

Furtadu.

2. o - Por decreto de , do corrente mez:
Estado ma.ior de engenh rio.

Cavallei}'!) da
luajol',

('lu'los

Ol'C]('lll

I{OIllH

tlll

Regimento

militar de ~. Bonto dI' Avir.:

(I

BO('llg('.

(le infnnteria

n,n 14

. ('avnlll'il'O <la ordem militar d(' H. Bt uto dt \vb-:, () ('ao, Manuel Joaquim lonc;alvc de 111l'VlIlho.

}>lh
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Por decretos de iO do mesmo mez:
Estado

maior general

eneral de brigada, o g
Iidads, Franci eo Maria da
Regimento

Coronel, o
Marianno d
Capitão da
infant ria cm

11

ral d brieada
unha.

de infanteria

e111

di ponibi-

n.s 19

coron I d infant ria em di. ponihilidad , Jo é
ousa e Mello.
1.a companhia do 2.0 batalhão, o capitâo d
disponibilidad . José Pinto de Morno Rego.

Gu rda municipal de Lisboa
Alferes, o alfer s do l' gim nto n.? 2 de caçadores da
Rainha, João Augu to Leitão,
Qua.dro dos fl.l.Oult tivos militares
'il'urgilo ajudante,
cirurgií o ajude nt '
lidado, 'I'homás d
quino Pinh .iro F leão.

10

da administraQão militar
o a pirunt com graduaç: o de alf r
U!!1. to de Brito
ont iro.

di ponibi-

Dtreoção

A pirante,
ponibidade,

PraQa. de :Monsanto
, v rnad r, o " 'lH'l'. J d ' bri ada,
'uuha.

1'1n

.j . '0

cm di.

ar!

da

'1IIll

n-
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Por decretos da mesma data:
Reformados, na conformidade da lei, o tenente coronc
do regimento de infanteria n. o 6, Gregorio Evaristo Duro,
e o capitão do regimento do infant ria n.? 21, Joaquim
dos Reis, pelo haverem requerido e terem sido julgados
incapazes, o primeiro, do serviço activo, o o segundo do
todo o serviço, pela junta militar de saudc.

3. o

Pertarias

Secretaria d'cslado dos uegocios da guerra - Direcção geral-

1,:1 Rep~rlição

Manda 'ua Magestadc 1~I-Rei, pela sccr taria d'cstado
dos negócios da guerra, exonerar de secretario da commissão de que trata o artigo 4.0 da carta de lei de 23 de
junho d 1883, o capitão elo estado maior de ínfantcria,
Antonio Joaquim Marques, p lo pedir.
Paço, em 10 de fevereiro ele 1 92. = Jorge Candido C01'deiro Pinheiro Furtado,
Secretaria .l'estado dos negocios da guma-Direcção

grral-1.a

Repartição

Manda :-lua Magostado EI-R('i, p la secretaria d'catado
dos nogocios da gll na, nom ar s 01' tario da .ommisaão
de que trnta o artigo 4.0 dn 'al'la de lei d 23 de junho
de 1 83, o capitão <loregimento de '!I~adol' s n.? 10, azimiro Augusto VUllCZ Dantus.
Paço, em 10 d fev reiro d 1892. JO/'!JtJ 'ancUdo Cordeiro Pinheiro Furtado,

4.°_

Por determinação de Sua Magestade EI-Rel:
3.' Divisão militar

Adjunto, o t'apWto do corpo d e tado maior, adjunto à
~.a divisão militar, J s6 Maria <1[\
ilva nmpos M 110
Amorim.
Estado maior de artilheria
t 'li mte do re im .nto rl

Primeiro ten nte, o primeiro
artilhcrin 11.0 :3, Eduardo Pellcn

Regimento do a.rtilh rio. n." 2

~('gu.n(lo tonentc, o segundo t(,11 nt (to l'cgim nto de
artilherin n." f>, .Toi\o Jnndido Furtado de Antu« Junior
pelo pedir.

ORDEM DO EXERCITO N.· G

Híl

Regimento de artilheria n.· 3
Prim iro teu nte, o primeiro tenente do r gim nto d
artilheria n." 2, Julio C' sar Oom, pelo pedir.
Regimento de oavallaria n." 2, lanceiros de EI-Rei
irurgião ojudante,
o cirurgião njuduntc do regim mto
de caçadores 11.° 12, Zeferino Martins da •'ilV:l Rol' I'e.,
pelo P dir.
Regimento de oavallaria n." 6
'I'enent
.oronel, o tenente COl'OU 1 do stado maio!' <1(,

cnvallaria, José de •'ou a Barrada.
Regimento n.· 8 de oavallaria

do Prinoipe Real

V terinario de 2. a ela 'S , O v tcrinari ti 2.. la' 'o da
seola pratica rl cuvallnrin Arthur 'rcd 'ri O Silv 'ira,
Escola pratico, do cavallaria

,t rinario de 2.:\ classe, o vctcrinario <1' 2..n ela 'S do
r gim nto 11.° <1(' cavnllnria do P1'i1l .ip H al, Fran ·i co
.J osó Fi u ira,
Estado ma.ior de infanteria
Ca.pita H, os cnpitã s do !,l'gim mto <1(, :\):ulol", n." JO,
azimiro Augusto Y 'II \Z Dantns, e do J' gimonto n. o r)
<1(' infant ria
Imp rndor ela Au triu, Franci: n José,

a

Eduardo Ad .lino F rr iira.
Regimento n.s 2 de c Qadores do.Rainha

Al1'l'r,
o alfl r
do r 'gimclIto
tI int:-mtl'ria
Adl'lino hunco Vi ir (lHio p -lo pt-lir.

!l.O

21,

Regimento n." O de c Q dor s dEI-Rei
() :111''1'('
<lu l'('~illl\'nto II." 1 d' inf:llltl'ria cla
J<'rllJwi '0 Cal'lallo l'illl'il'o Vialllla, p -I 1)(dir,

~lf\'I'C!j,

Rainha,
.
CapItão

Reg-imento do c Q dor
n.· 7
,lo J.O 11lItIIIIIILO, II l'lIpino da
() FI'ItIll'Í 1'0 .'I1\'il'l' P'l'cira

d:.l 2.~ 'Olll}l:lllhi'l
3. companhia ,lo ~." batalh.
d ~)[agalhil.. pI'lo p' dil'.
(lapit: o cla a." , IIIPllllhia
~. -olllpanhia do L" batalh
'im .Juniol' lH'Io p dil',

<10 2." 11111111111
o. () c·.lpitan ela
II '\lItollio

(l"I':&I',lo

dt' ()li-

'

R gimento de onQ dor

(li!'u1'gião : jUCIl\lltl!
II l'il'lIl'gi:
'l'llOlIlIí cl,· J\cJllillll Pillhl'i"1I 1'"1,,

ti
II.

n.· 12

:ej1I,1:1IlI I .I,I"

l"I'ilo,
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Regimento n.s 1 de infanteria

da Rainha

Alferes, o alferes do regimento n. ° 5 de caçadores de

El-Rei, Antonio Julio da Palma, pelo pedir.
Regimento

n.s ts de infanteria do Impera.dor da Austria.,
Franoisoo José

Capitão da 2. a companhia do 2.0 batalhão, o capitão do
regimento de infanteria n." 9, Manuel de , ousa Machado.
Regimento de infanteria

n.O6

'I'enente coronel, o tonont coron 1 do catado maior de
infanteria, João Lopo Sooiro de Amorim.
Regimento de infanteria

n.O19

Capitão da H.a companhia do 1.0 batalhão, o capitão do
regimento de infantoria n. o 21, B nto Rodrigu
ondin,
pelo pedir.
Alferes, o nlfor H do regimento de infautoria n. o ",(l, Antonio Vieira da Hilva I '1' 'ira, pelo pedir.
Regimento

de infanteria

n.s 20

Alfercs, o alferes do l' gim nto d infantorin n.? ln, Julio Augusto 'Teixeira Pinto, p lo p dír.
Distrioto

do reorutamento

e reserva n.s 21- Sóde, Penafiel

Comnumdante, () t n nt coronel do l' gim uto de i11fanteria n.? (), João Lop s So iro de Amorim.

Cond corado, com a medalha militar,
do regulam nto approvado P r
'r to
lrro de 18RG:

a

ln

clü COlllpo .. tnlll.~Jlto
Regimento

de artilheria

m onfonnidad
21 d d z m-

cltl

(

~ltl)ln.l'

n.· 2

Hcgundos Hllrgcntos, n."
da 4. bateria, Ant nio Dias,
11.° 2 du (i.n hnt ria, Jouquim rla I'U:oI BI'IIIl 'o -jnodnlha de cobre.
11

I'
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oldado conductor 11.0 4 da 6.a bateria, Antonio Carvalho - medalha d cobre.
Regimento de artilheria

n.O3

• oldado conductor n. o 12 da. 10. a bateria, J osé Gonçalves - m dalha de cobre.
Regimento de artilheria

n. o

O

Primeiro tenente, João Alexandre Pacs de
ma Per ira uimnrães - medalha de prata.

ande : 'ale,

Regimento n.s 8 de oavallaria do Prinoipe Real

egundo abo n. o 24 da 2. a companhia, .10. o Rodrig1.le - medalha de cobre.
Regimento de oavallaria

n." 9

T nentc, J oito Thoodoro Lopo Vallada - medalha de
prata.
Êstado maior de infanteria
nte. , 1 omingos Eugenio ela ilva

'1' 11
Victorino de Abranch s Lemos
prata.

nnedo, João
dnlha de

:M nez

-111

Regimento de oaçadores n.O3

Primeiro 'arg nto n.? 2 da 1.1 -ompanhia elo I." batalhão, Ant nio Maria d • 011 a- modalha d obre.
Regimento de oaçadoree n.O4

M str d
lha d e br .

C rn

t iros Antonio da

Regimento n.O

.
CISCO

(S

onc iç

0-

m da-

do oo.ço.doros do El-Roi

ldndo ~l.0 77 da 1. .ompenhi. do
Mndell'j\ - m d lh de obre.

1.0

batulh o Fran-

Regimento de 00,çadore8 n.o 10
• cgunc108. nrg nto , 11.° 1 ,11\ 2. companhia do 1.0 bata-

Ih o, I' ranci co de 11\ula Pampl na III hado :ôrt
om)Janhia dn 1.° bat Iii o 1"1' 111 i co
liv ira-nUJdalhn di' c ,1m'.

n." 4 da:l.

\' 110 de

R al
'Ol'~

Regimento de oaçadores n, 12
.. gnndo l'g nto n. o:~ ,Ia 1.' ('omp. 11111 do 1.0 I t •
III: ", Jo " J. 1\11 tI) tI, ol)l' (- m c1nlha dt' (ohr .
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Regimento de infanteria n.v 6

Coronel, Carlos Augusto Pereira
(lo oiro.

de Chnby

Regimento de infanteria

medalha

n.O 7

Sogundo sargento n.? 32 da ~.tl companhia do 1.0 balalhão, Joaquim Alves Vianna -modalha
de cobre.
Regimento de infanteria n.v 8

Segundo sargento n. o 4 da 2.:\ companhia do 1.0 batalhão, Antonio Clemcnt de Sousa
eão - medalha do
cobro.
Regimento de infanteria

n.· {}

Primeiro sargento n." 7 da 2.:\ companhia do 2.° batalhão, Joaquim Guedes Pinto - medalha d prata.
S gundo sargento n. o 8 da 4. a .ompanhia do 1.o bata
hão, .Joaquim Saavedra-medalha
de cobr .
Regimento de infanteria

n.s 13

3.a

Segundo sarg nto n.? 13 da
companhia do 1.0 batalhão, Bento de Vasconcellos e Menezes Ma Illhã !; - medalha de cobre.
Regimento de infa.nteria n.s 16

Segundo sargento n. o 2 da 2. ti companhia do 2. o batulhão, Paulo da osta Rodrígu '8 -medalha
de cobre.
Regimento de infantaria n.v 20

Alf ros, Joaquim Bernardino Fcmand s
medalha de prata,

a

Az v do-

Guarda munioipal de Lisboa.

Primeiro sarg Dto n.? 68 <lo L" squudrão, JOLo o lho
Lopes - medalha de prata.
Segundo sílrg nto 11.° 1 da 2.:' compnnhia, p( rfirio
Femandes
ln dalha d ' prata.
Prim iros cabos, da 3:
ompnnhin, 11.0 ati, Jt'I'un{'il:!('o
Ribeiro, c 11.° 142, Manu 1 'bas!i O-lll
dnlhn dI' . UI' .
Musico d :3.a lasac, Mamu-I Migll I da Silva - m.-du11m dlJ prata.
Holcllldos, 11.0

1

da 4.

-ompnnhin, Annstacio Corrcin

Lobo, P 1\.0 131 da G.a '1)Illpanhia, Adclin» •'illltho.
dulhn do cobre.

-Ill'.
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(j

Guarda municipnl do Porto

Soldado n."

do· squadrâo, Pedro

Gonçalves

-lUl,(la-

lha dI' prata.

'oh1ndos, llu La .ompnuhiu
11." 131, ,1m;", I' n.? 70,
Manu 'I Joaquim, (h ~.a companhia, n." I:!, Antonio dos
• 'HlItOH
Maçaim - medalha dI' cobre,
Guarda

fisoal

Tcnent
de infantcria, Luiz Augusto Baptista - medalha de prata,
Segundo sar mto n." 32 da. La companhia. do batalhão
)).0 1, Albano
onstnntino Lopes
m dalha de cobre,
Primeiro' cabo', n. ° 2 5 da 1.3 .ompanhia do batalhão
n." 3, Arthur
n." w2!l da. 4.3 iompanbia do batalhão
n." 2, Antonio Manu I m dalha le .obr .
gundo
abos, n." 232 da :3.'1 .ompanhin do bntalhão
n." 3, Ianu I \mdido
ireira de :A, I: 1I.o 117 da. 1.,1
companhia do batalhão n. o J, ,J os', Ignncio d1l. 'ilvam .dalha de cobr .
•'oldado n.? 79 da 2.a ompunhiu do batalhão 11.° 2, • "'mano Augu t
111 dalha Ilc c01.l1' '.
Dí recção da admtntatração

militar

A pirantc .om gL'<ldua\,:i de alfor .,
do Ahu 'icl:t- medalha de' prata,
L" Companhia.

.' 'gulldo
('obrl',

do. administraQã.o

cubo n.o 7 ,.To

2." Compa.nhi
:-;!'gllnclo

slll'g,'ntcl

)[[11"

d

li," '"

dministraQã.o

m >dalhn dI' l'obl' ,
rim iro cabo 11,° 1·tH Jo. (' l<t

.101'

}i\:o

militar

Fl'alll'i. c -

}"l'all

llinu

1llt'llalha II,

milit

r

'i. ('U JOll(lItim :\tath

II -

tllC'tlalha 111' ]ll':\ta.

l'l':\;',

Corpo do alumn08 do. 08001a. do

x rol to

Pl'inH'iro "lll'g('llto
gradua lo utiJ.'il·:lnlt'
a IIl1il'i I'
P dro dI\, 'unha .'onto, l\l tavo AIlolpho dc>Li~ 'l't'i."pira
dll '1'11;', .J o. ô 'adoH PI:mti 'r ~larlil1 (' ThcodOl'i('o ri piira 1 im nt ) - m 'dalha dI' colm., 1

o"

CODlmissõ s no ultr

<'II}liti ()

()I.

dlllllll <111},,'atll.

illfmlll'l'ia.

FI':lIIl'j

m r

l'O 0"111'

(': ,'II

'il'o

-1111-
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Inaotividade

temporaria

Capitão da infantaria, Antonio Maria Pinto Dá Mesquita - medalha de prata.
6.

o-

Secretaria d'estade dos negocios da guma - Directão ~rral- P Reparlitão

Tendo sido agraciados com a cruz de 3.a classe da ordem de merito militar de Ilespanha, os coroncis, do estado maior de artílheria, Francisco JTygino raveiro Lopes, e do estado maior de cavallaria, João Julio Ribeiro:
Sua Magestade EI-Rei, por portarias de 23
27 de janeiro ultimo, permítte que os referidos offlciaes acc item
aquella mercê e usem da respectiva insígnia.

7. o -

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- 1. n Reparlitno

Declara-se que por decreto d 14 de janeiro ultimo, publicado no boletim do ultramar n. o 2 do corrente armo,
foi concedida a m dalha de prata, algarismo 2, no capitão
do regimento do infantería do ultramar, Jo é Pinto d Moraes Rego, por estar comprehondido na condição Ln do
artigo 6.0 do regulamento approvado por decreto de 16
d maio do armo proximo passado.

8.0

-

Smrlaria d'estade dos negocio da guma- Dirrl'çáo ~ft;lI-1.n Reparti 'áo

Declara-ao :
1.o Quo no <lia 1 do corrente me? 8 LtlH'CS ntaram n' ata
80Cr taria d'e tado o major do infanu riu, Jo o Paulino
Montanha, c o capitão ela m sma arma, J é Pinto d Moraca Rogo, por terem sido dispensado d continuar a 01'.
vil' no regimento de infantoria do ultramar.
2. o Quo no dia 3 do m smo m Z
I\p1' S n tou u' ·~tll
secretaria d' estado () coron 1 de infunt ria, J oaé MIIl'illl1110
de Sousa o 1\1<,110, por ter sielo dispenando c1 continuar Il.
servil' no regimento d infnnteri do 1I!tI' I1tHl·.
:3.0 Q.u no dia (i do mosmo III 'r. ~ :Ir!' sentou 11'(\ ta
I.!cc~·et~ll'in.
d' stado o gen '1'111 de divisão s III pr 'juizo di'
nntlguJ(lndo, ]~'I'!ln('il.!co1. ria da ClInllll, por t l' ido " .
nerlldo, n seu })('dülo do ClU'lrO dI' "()V 1'1llldol'g 1'11) do
estado dn India, prlo ~lllC v()ltl~à \la 7mtl')'im' itl1ll. o d<
general do brigl\dH.
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4.° Que no dia 11 do mesmo 111ezs apr s ntou n'esta
secretaria d'estado o tenente d infanteria,
aetano Xavier Dinis Junior, por ter regr s ado do l' gim nto d infanteria do ultramar, de que fazia parte, e lhe haver pertencido o seu actual p sto no exercito do reino.
5.° Que no dia. 12 do me mo mez s apresentou n' sta
secr taria d' estado o major do corpo do e tado maior sem
prejuízo de antiguidade, Amad u de Alpoim d Cerqueira
Borges inbrn), por ter 1'0"'1' saado do ultramar, ond não
concluiu n commis ão, p ,1 qu fica na situacão d dispo.
nibilidade com o po to d capitão.

9.

o-

metaria d' Cl tado do Dfgocio:; tia guerra - Direcção geral - 2. a neparli~ão

Sua Mag. .tad EI-Rl'i determina qu , 0111 ubstituiçã
do mod lo fi tualmento adoptado o musico d infanteria
o cu ndor
u m d futuro
cor}' um d atanado, .omo
e tá disposto pnrl\ toda ns praça' d pr t.
E. c -ptuam-s , d'cstn nova di 'po 'içào O' 111osl1'1'1:I
da musicn, (llte, sendo quiparados ao, ..urgcntos ajudante , dev III continuar a usar o ('01'1' ame d polimento, COlUO está
d t nninado para '5t '.

°

10.

0_

Dir rtão da adlnini.lra~ão militar - 1.. Rrp~rtitão

Graduação e vencimento com Que Dcou o omclal abaixo mencionado, a Quem
ultimamente foi Qualificada a rerorma Que lhe havia sido conferida:
GOln n gradua
n d 'cu 1'111tI bri ada o o oldo d
\101$000
. 0 róis lU '1) 'fi!, , o 'oro)\('1 d" l'< giment d' infante1'IIl 11. H), n,wid Augn to d (1m'\' lho Vianna, r fOl'U1Udo
pelu ord 'm do • 'l'cito n. ° [, ele I tl COl'l' nt III 'Z.

11.

o-lIirl'r~ãH d,l adlnini Ira

u .. ititu- 2. R~partia

I

lara·,:
1. t1 II O PI' ço por <tUC1 ulu c:lda raçl o ti')1I
fOl'lllido Pl·la padaria militar no m z (h dt z mbro ultimo foi
tl :3H,f>:~ r i .
o
U
d
11 lU
m ln '1. 1 irnm

2üh,6 l"j
5H,G7 di.

a

i,n:~ rói

l'

n pnlha

Il
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12.0

(j

Secretaria d'estade dos Iwgocios da guma- RCI)arli~ão do gilbi"fh'

PAra conhecimento das diffcrcntes
se' publica o seguinte:

nuctoridadcs

Secretaria da guerra - Direcção g ral-

militar

s

2. Ii Reparti-

ção.-Circulm'.-lll.lllo
e ex.'?" sr.-S.
ex." o ministro
da guerra encarr gn-me de diz r a v. X. n qu II' pra~as
graduadas que pal:lSilm às guardas muni .ipacs, COlllO soldados, quando regl' sal' m ao e. crcito para serem licenciadas para a reserva, devem ir com os po tos <tn tinham
no xercito antes da sua passAgcm ;ís referidas guarda',
exceptuando-se,
porém, as qno tiverem tido baixa d po to
por motivo disciplinar.
Deus guardo a v. ex." "cr taria d'c tado dos n eocios
da gucrra,
em 11 d fcver iro de 18!l2.-I11.1II11
ex.'"o
sr. commandante da I." rlivi ão militar.
(As .ignad«), pelo

director g ral, João Julio Ribeiro, '01'011 1.
Identicas aos commanrlantca
da 2.:l, 3.(\ .,l.a divisõ s
militares, conunandos militar s da Iadeira e dos Açores,
commundos gorues d ' engcnh ria . d
gcraes de cavallarin c 110 infanterin,
nistra~ão militar.

artilh 'ria, insp cço .
(' dire '~à() da ndmi

10.0_ Declara-sr
qlH' o aspirante
da administraç! o militar com g'mduas:àn de alforcs, Francisco lJop s dll Az zNlo .Tlmiol', d siHliu (la lie 'll<;n l'l'gi~talla quo 1111'foi ('OHerelida !)('la or!lPIll (lo cxprc.ito n, o -I (1'('8jl' mmo,

14.

o
Licenças concedidas por motivo de molestla aos officlaes e empregado abaixo mencionados:

Em HI'HSl\O de 17 (le cll'zl'mbl'o cio :111110 pro.-imo pmi,'ado:
Regimento de oa.oadol'os n," 8
'1'l'IlI'Jlto (adUIlIllll'lltp 110 l'('gilll<'lll\) (1<0 infIlIlLPl'i:lll.° IH),
ltaYllllllldo .MHria (101'1' ,ia l\11'lHJ.. , <j 11:11't'1l1:1 I' ('iIH'O cli:ts
para ~(' tratlll',
Em

I'HHào dI' 21i Ilo

Alfl'l'\'K,
1111111' Il

IIH'~IlI()

1IIe;l,:

Roghnonto do oa.vall o. ri a. n." O
,Joitn (la ('o la 1\[1':1111:1, triul:! din.

tmtlll'

(',

pnl'a

,'ollli-

ORDEM DO EXERCITO N.o li

15!l

Regimento de ca.va.llaria n.s 10
AIB res graduado,
dia para
tratar.

José Julio

onçalve

Regimento n.O1 de infanteria
Alferes,
taro

Franci

co

o s, quar nta

da Rainha

J 06 Rego, . sssenta dia para se tra

Regimento de infantaria n.O H>
Major, Joaquim José da. 'ilva Monteiro,
'o dias para continuar a tratar-a .

quarenta

cin-

Regimento da infanteria n.s 21
iapit· o,

I odrigue

nto

ondin,

se tratar.
Alfer 's, Mnnu ,I B. pti ta l>iniz

8

nta

dia

-inco '!lta di:

para

para

tratar.
Regimento de infa.nteria. n.O24

Alf r s,
se tratar.

IaI1Uel Joaquim

c ; o do 2n elo

Em

d

Sousa,

11)('. mo

1l0V

nta dia

para

m z:

Regimento de infanteria n.n 13

Tencnt (a .tunlm nte 110 r' rim nto d ':I ador
11.° ~ ,
Julio Ang ,lo B rgl's Cabral -<'tIIÜI
cin () di, p. r. continuar

a tratar-r

Em

<'~Sl

'

1111.

ilha ,ln. ~Iruleiru.

o de ;) de jnn iro ultimo :
Regimento de artilheria. n.· 4

•'{'gundo
t di

IS l~

a

ultimo.

t

'IIPIltl',

1:UI pura

.J1I\'1ll

...,

A\WII

('f111valc cer
Escol

pratic

tcrinario rle ::'
,Ia.,
Arthur F l' d rico ~ilv 'ira,
Quadro das pr

'1'
v

I1t

a

Iro

d cavallnria.
Il

.tualnu-n 'd
11t<~dia parI

Q 8

Imo. al'Íf" J r( mia
clin pum '011\"1\1' ('1'.

1H'11tt' I

to Yi ira rln J .x-ha ,
ern :!O <h jan

('Olllt'!.'llr

2.

dO guorrn

1{

IIl'iqll'

do

P

,110-

160

ORDEM DO EXERCITO N." 6

Em sessão de 7 do mesmo mez:
2.' Divisão militar
Archivista com graduação de alferes, Leandro
Pereira Girão, cincoenta dias para e tratar.

dc Sousa

Estado maior de artilheria
Major, Guilherme Carlos Lop s Banhos,
para se tratar.

quarenta

dias

Regimento de oaçadorea n." 3
Major (actualmente
no regim nto de infanteria n. o 22),
Joaquim Zeferino dc 'equeira, d 'Z dia para convalescer.
Regimento n.· 6 de caçadores de EI-Rei

'1' n

ntc (actualmente
capitão no regimento
ria n. o 12), Fernando
Augusto de B tt ncourt,
para convalesc r.

de infantetrinta

dia'

Regimento de infa.nteria n.v 6

Soares de Miranda,

Alferes, Dezid rio Pinto
dias para convalescer.
Regimento

do infanteria

Tenente,
José 1) ixoto
enta dias para se tratar.

da, iilva

s

issonta

n." 14
Icnczcs

Alarcno,

ses-

Regimento de infantaria. n, 21
Capitão, Aloyaío Augusto
dias })ara continuar a trl tur-s

Marques

Oompanhia de oorrecção
Gnpitão,

JOI:lÓ

Martinian

tratar.

'nkloira,

I:)OS8'llta

.

Monn,

Quadi-o das praças

n.O2

as nu dia

pal'no

de guerra

1\f:001') Jcronymo da 'ilva I'lnud

'I

qual' 'nta tlin pAra('

tratar.

1:).o. Licenças registadas concedidas aos oIDclaes e empregado abaixo
mencionados:
Regimento do oavallaria
Aspil'llnto

io!!ta, quinze

da Ildmillistra~l\()

dias.

militar,

n.v

õ

a oaquim

:-;iUHH'ij tllI
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Regimento de oa.va.llaria. n,O e
Alferes, Joito da Costa Mealha, trinta dias,
Regimento

Alf res graduado,
coenta dias,

de oavallarta

Fr derico

Regimento

no· 10

aporiti Machado,

da infantaria

T ncntc, Julio Maria d

uadro

cm-

n.s 8

Côrt

Real, ses enta

dias.
Regimento

'apitão, Fernando

de infanteria

AUl,'1.1

Regimento

de infanteria.

'l'cn nt ,Antonio 13 rnr rdo d Brito
ção por cento c vinte dias,
Regimento

n,O 12

to de B tt .ncourt,

de infanteria

'CSSOU!..'\.

n.s 14
~unha, prol'ogan.s 15

Majur, Joaquim José da Silva Mont iro, noventa
Regimento

de infanteria.

Major, Viriato Lusitano

dias,

dia,

n." 18

~ubral, qual' nta dia.

1 ti, o Foi confirmada a licença registada que o commandanto da ta divisão militar concedeu ao oMclal abaixo mencionado :
Regimento

de oa.va.l1aria n,O 6

'I'cnent " Annibal '1'11odoro de <lo'

MOIll', o, dez dia.

bit llnrio
I !11

ezcnibro
»

~ - Alfor
reformndo, ,Io: o .' iv irinn» Antonio d: Pai. ~o,
"0 --' .. [;~j r I' formado, .J o; o <1(' D 'li Torr ,
1 'n:.!

.,nn iro

(j -

o-

1'1\1d\, brig: d: r form no, 1 '1\ di itu
( 'andid dc : 'ou :t Arauj .
I.jor de infant 'ri: nn ina .tividude t mporarii Franci o M' ria Furt do.
lapit:
I' ifonnad , Joaquim Antoniu du
!PIl

(I

gllcarlla~ tu.
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16:J

,
Janeiro
»
»

»

17 -

Capollão de 3. fi classe do regimento de infanteria n.? 19, Silvino de Sousa e Costa Junior.
18 - General de brigada, Emygdio José Xavi r
Machado.
lD - Coronel reformado, Domingos Ribeiro Gaspar,
~\) - Tenente reformado, Manuel José da Silva
Freitas.

J01'ge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado,
Está conforme,

o direotor geral,

N.

O'""

,

20 DE FEVEREIRO DE 1 92

ORDEl\I DO EXEROITO
Publica-se

ao

xercito o setruiute

i

1,"-III'l'rl'ln.
SI'rrdariól II' e,lólllll dos 1I1'!Jorills da "uma -lIirrl~:io

!Jrr.ll- 1.' nCjlarlil áe

I lei po!' hom (ll'II'l'llJillal',
cm hurmuuia
com a IIi, 1''' 1(:0'· do ~ :.?," elo ;II,tigo l ." da ca rtn di' Id (11' :!:! clp :l'rl) lo
de [H, 7, ([llI' • ('.iam d":-;p:l('ltadn
1.\'1' 11(, (lil't'ito , lla alj:1I111('~a dl' LisL():I, ln' .. cnixus com :1 mare« .\ '1' :l~) -lio,
(' o 1)('::;0 1"'1110 III' ;!Ii;! kilouranunns. t'lInll'llilo 1111111 mucliilia di' ('al'l'( ~t11' \'1ll'tll!'IIO", 110 valor a1'pl'o. .imndo eh, l'I\j"
I: IO( )~()()O, I' "illllaS 110 I', tr.uureiro
IIn '111)(11'(11,o/'tll) ('0111
dl'"lilllJ
ati «onnnnndo
1r11':\1 ti, nrtilhoriu.
():-; ministro
(' bl'('l'<"t:u'itlS d'l' tado (lo Il!'~o('itl lIa fazl'lI11a (' dos da O'U('lTa a sim o ftolllt:llll l'lltl'lIdido
(\ f:'\!':llll
(' '('1'111:11',
I':H:(), (111 10 de ii'\ «reir« (II' 1 !12, H 1';1.
.I0("llIilll
I'(drll ri ttlivcira l/ar/i"
JOI'!7' (~II/fli(ll/ 'u/'-

deiro I'inl. iro Pu 1'1(/(/0.
Sml'!,lria

(1'('

ladu 1111.III odu 11,1 Uétr.l- lhre áo gttal- 1,1\Ilep rllção

OIWEl\1

WI

DO EXEIWlTO

N," 7

dos IIrgocios da gllma - Dirrr~ão ~('ral- La nqlilrli~rlo

SI'crrlal'iilll'('sla!lo

IT(,j por bem exonerar de cnmmnndnutc do ('())'Jlo exp('
a Moçambique,
o coronel do estado maior dI'
infunteria, Manuel de Azevedo Coutinho,
O ministro e secretario d' e, tado dos nogocios da gllcrm
assim () tenha entendido e faça executar.
Paço, CHI I ~
de fevereiro do 1892,
HEI.
J01'ge Candido Cm'doiro
Pinheiro Furtodo,
dicionario

Seereraria d'estad« dos negocios da gu rra- Dirrcção geral-1.'

IIrpartição

Em conformidade
com o dispo to no urtigo ] 34,6 do rcguIamento para a organisa<;ào da reserva <lo exercito activo

de;31

ele dczem

Ul'O

do unno }ll'oximo pussado : hei po)'

bem nomear alferes de iufanteria
de reserva,
nos termos
da lei, os chefes de sct'\'ào de 1.:1 clussc, Lniz BI'I'IUU'lleH,

Julio Augusto dos Sautos, e Francisco Antonio E"tl'Vl'8;
e de 2:1 clnssc, Albano Allgllo(O Pereira, Joaquim do Andrade Iiebcllo da Costn, c Manuel lla Cl'UZ Vieir», todos
do c.' tincto eol'po da guarda tisc aI.
O minisuo e secrotario
d'cstndo dos ucgocios da gnel'r:t
assim o tenha entendido c f:t)<l executar.
Paço, .m 18
de fevereiro
de 18!l::~, HEI,
.10/'f/e Caudido ('ul'dr-iro
PlIIheil'u lt'tt9'tnl0,

Secretaria t!'('sla,lo dlls nrgorill\ lia glll rra-Jlil'rr~óío
Em

t'onfol'lllid:l<le

8:3," ,lo
do e."el'eito acti
(!

artigo

l'OIll

I)

diRjlostO!lO

l' 'g'1I1alU('1l{o

\'0

de :31 <le

*

I," do lIl'tig-o HI,"
da J'('I:il'l'va

li OI'g'Hlli~:t~'IW

dPZCllllJl'()

<10 almo

!>l'O,'illlO

eil'IlI'gi:LO ajuda!lt"
d( l' ,lH'I'Va com a gl'a(lnél<;flO (Ie l.t'IlC!lte (1, J"'S(,I'\'lI, o 111'(lil'o,
cirurgião ]H'!a ('!-i('ola 1l11'(lieo-cil'llrgi,,;t <lo Porto, .Josú ,Joaquim <lo Almeida, pdo Iraw)' r '(Jlwl'i(lo (' estar 110 tl')'1l10K
passado:

h('i pI/r hel1l

para

~1'l'ill- I.a n('llarti~ãu

JlOllll'éll'

da lei,
O lIlilliHtro
III:! im o tenha

e Hecl'ctal'io d'('Htado dOH lH'g'o('ilil'l da gllOl'l'a
el1telHliclo II f:LI;a ('_'('cutar, l'nt;o, 'tU 11:1de
fevl:l'dl'l) dI' 1 n:J,
Hlt~l.-= .Jo/'flt' l((1nlido 0/'(// il'O jJi·
1

nh('u'o jt'u/'(wlv.

2,° - Por decreto de 18 do corrente mez:
Rogimontl.l do OUVo.llUl'ill n,"
, I,)i~'fl(lol'

llllnhdaue,

,lo I," ('lu
JOllllllilll

o

pi,'atloJ' d,' I, I ('ln
P 'dl'u "!lIgado,
P, o

'I'

'111 di

}lO.

(IIWEM

DO l<.:Xt<;IU,;I'I'O ~," i

Estado maior da infantaria

'1'cn0I1t(', () tC11('11(0 de infantcria
'aetano Xavier Diniz ,J unior.
Guarda munícípal

AI fere

8 , ()

nucl Silvestre

nlforcs <lo regimento

em disponibilidnd

do Porto
de caçador«

,

n.? :1, ~Ia-

Vilh 'na,
Inaotividade

temporarta

O tcn nte elo r 'gimcnto II infan teria n. ° 1\l, G ualberto
Mauricio .Jorgl' UI! Lima, c () picador <1(' 1.~ <.:hL (' do rogilll<'nto
de cnvnlluria H,O Ô, ,JO;LO Baptistu Rnmalho Falcâo, por t rrcm sido julga(lo," incapaz s do erviço, t 'mporariam nte, P ,Ia junta militar de sande,

Por decreto da mesma data:
H .forrnudo, na ionformidrulc {la I i, o t mcnt (lo 1'1 cimento {I infunt ri: 1\.0 ;l, ,Jo {, Frederico da 'unha, pel»
haver r 'qn 1'Í<10 I' ter sido julgado incapaz UI' toclo o serviço pela junta militar rl saudc .

v

erretaria cr~,laclo cio. nC'~orio. cla ~lIma-lIfparli~ãn

do ahinrlr

a'e

:\I:mda • na :\f:tg "t:\ll
El·}>( i ]l1'1a ecr 'flll'i:
tnrlo
<lIlS 111g'ocio: ela gClI'I'I'~1quc', at,', lIlt, rio!' d tcrminação ,
SP nuo consti I lia :t bl'igll<ln
,I!' i11 tI'lH')'W a (1\11 "r f,'!'!'
o rvaulum '1110 (II' ~ ti jall ·i!'o {le I ~II,
I} ([II
o ('oro~H'is ,l'apita',
cpt" tiYlI'I'llI {I" 'r prolllo\'ido
ao po to
II 111,11( (Ilalo
{Il- III II prova ,1" npticll
,1, Cll1(' tl'atlllll
o
:\1'11'11
177." c 178." (111 (1<"'1'('10 '0111 I~II' n de l"i ,) ~I()
<ll' O~tltlhl'O {I, I,' t, jlPlo 1I1o,IIl" a1.ll, ('ido !lO fil'ligo :?1l.O
do "lla<l1l 1'l;g'ltlall1I'!I111 d, \'('II,lo:t
JlI)JIl 1\ .i}1'
,h 'lU tr/ltam o a"'~i'd :1,0" l'lI 1"11':gl'lIph dI) !lU 1110r c'ulalll II.
to, S('I' klta
('Jllpre '1" nlgllll oOid ,,1
l.\,
indi('ada,; hOIl\' '!'C'f1l ti' {!al':I ri' III' ,tivlI PI'II\'U d" :tpli I, o.
PiI<;O, 'Jn L' ,le fl'\ ('1' ,iro de I. D:!.
.f(JI'!! ('alldit!,! '07'.
d"ll'o /)1111/1i,.o F/I rir/do,
{,O_

Por determinaçãO de Sua Magestade EI·Rel:

E t do n ior d c vall ri
'I', 11Pllh', o {PIII'lIft
d" ri' ,itn n (I d
Jo'r:tlll'i 'o .I'):!(jltim \11>, I'lo,

('fi\'

II

ria

n."

ORDEM DO EXERCITO N," 7

16G

Estado maior de infanteria

Coronel,
João

o coronel

do regimento

de cuçadoros

n. o 1,

J ust ino 'I'eixcira.
Regimento

de caçadores n,· 1

Coronel,
o coronel do estado maior
(1(' Azevedo Coutinho.

de infantoria,

Ma-

111101

Regimento de caçadores n," 3

Alfcl'(~H, o alferes (k infant ria, Manu I 'Teixeira do Morncs,
Regimento de caçadores n." 8

Capit:'to da I." companhia

do 2,° hntnlhâo,

.r

J'('g'imcllto de caçadores 11, o ;~, nymc Arthur
nhas Bastos.
Regimento de infanteria n." 3

Tenente, () tenente !lo r g-imont.o
.J ulio Allg'<,lo Borges Cabral.

()" c;t(:<\(lol'':;

Regimento de infantaria

Corouel, O coronel do regimento
JOi:!6 Joaquim Pinto do Almeida.

('OI'oJll'I,

o

August»

coronel (lo J'('gillll'IlLo
Pl'l'C'il'/t (le ('hahy,

I:\IL LOP('8
[l,

o-

o alferes
.J ordão.

~l'l'rl't;lri~ !l'l'stallJ

(lo infuuterin,
dos

IIl'gorills

da

;>,

(lo infant ria n." ~I,
n.v 21

d" infitlltl'l'ia
11,° (i,
motivo disciplinnr.

pOI'

Regimento de infantaria

Alferes,

0

11.

n," 6

Regimento de infantaria
('ados

o t':tpitno do
ele 1\1<\::;('<\I'c-

n.« 24

.Jo<\(l'lilll

glll'ff.1 - nifl'('~ãll

Emilio

(1(~:-10110

g,'r;d _I.a

fl1'jlatlir;ilJ

Constund» do nlatorio ela ill:<}H'('<;:W feita 110 1111110]11'0
ximo prcn-rito ao I'l'gilll('lllo <1(, (':1(,,,<101'('
11." I, «11(' :i iII
curiu <lo ('OIllIlIHIHlo (' "l!I'('ielo 1H'lo ('OI'OIll'I, .J OIlO .J Il Iillo
'l'ei .cir», 1'1lO (kvi(lHfI a, muitas ilT('glll:ll'i<l:Hll';\ ('IJ('OJlt 1':\(las l!0i:! (lilli'I'('lIt('K l'a1l10f; elo !H'I'vi~'lI, (' (', p('('iaIIlH'IIÍl' 110
«(III' 1'('N]l('ita :'l di, ('il'lill:l,
IOI'II:IIHlo ,(' IIlllito
lIota\'('1
o 1110
(1~1 :.Il'l~itl':tl'io
(' injlldll
}lol' qll!'
fi 11':1III ]Illllidn,
a' jidt:\M
dl"('II'ItIl:ll'(',
('Olllllll'tli(llls
jll'l:t
]11';((':1,
elo 1'('fl'I'ido ('orpo:
IISlIlIflo
da fiu'llldlld('
«Ilt'
JlIlI ('0111 '1'(' o III·ti"o
::1," do 1'"
gulalllellto
tli!wil'lillal' (IP I~I dI' dl'zl'lIt1I)'o d(' Jti7~1, 1'1'111'('0

ORDEM
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hcndo o coronel comm:mcl:mte
1\.0 1, João J'ust ino 'I'eixcira.
S cretaria

cl'cstado

~ verciro de 1 92.
Furtado.
6.

0_

=

N."

t

lfií

do rezimento

de caçador

dos n gociotl da gn 1'1'a, m H) <1
J01'!7e (!mHlirlo ('o/'clt,i/'o Pinheiro

Secretaria Il'rslado do: IIr~ocio' da ~lIma- Dirrrção geral-t.a

ond corados
do regulamento

bro de 1

('0111

s

firparlição

a medalha militar, em conformidade
pOl' decreto de' :H eh- dczom-

npprovado

l~():

Regimento de artilheria n.s 3
:-Icgnl1rlo sargento n." 2 (la ti. 1 hntvriu, ~ran\l I Alcxnndr' Mont Z
mcrlulha IlP cobre.
Regimento de artilheria. n.~ 5
Primeiro caho 11.° ;)~) da :).a companhia, P xlro -11l'(lalha ti· cobre.
Regimento de caçadorea n.n 1
Al~ 1'('S Alfr do (la ostn Frcitn. -1l1 <la1ha d prata.
R gimento do oaçadorea n.s 12

Primeiro. argl'llto
"1':\1111:\110 II pir.mt«
a oílicinl 11.° !) (la
~,n vompauhi«
110 1.° b:tlallli'to. '\)'1'1. Luiz 1}P (':I 11'"
medalha {li' ('ohl'l'.
Regimento

n.v 5 de infnnteria. do Imperador da Au trrn,
F'ranoíaco José
Sl'gtlllllo . a1'''l'lltO 11.°
(ln 1. couipnulrin ,lo 1.° h,.taIhão, Antonio I nncio Pi\,'IlI'l'H - 1Il("\. 11m cI • ('(1),1",

n gim n to do ínfanter-íu n,s O
)ltt.i(·()(le l.nl·la··
batalh:~t) .Jcl'onyll\1I

II." lU d,
':mlo

Rogimento
MlISil'()

talhao.

II

1.

11I '11nlllll

('Olllp,llltia

d

de infnnt ri

d· :La tia I' 11.° <la
\(!t·lillO da :-;il\'a ,'anlo,

,'1'''1111110

11.:10) ~Ianll"

110 I.o bal'ohr!'.

R gimento do inf nt ri n.O 17
argt'uto II. ;! I Iln :\. 'olllpallhi

.Iunll'lilll

do 1.0

('o!.r

){mll

{lO

·lho

110 1.° II: ta-

lIlululha li, ('O

1",

()HDI<:~I DO EXEHCITO

.~ .. 7

Guarda municipal de Lisboa
Primeiro cabo u, ° 4D da f). a com}lt\1lhia, .Josó dOI! Santos - medalha de cobro.
Soldados, 11.° DO da
companhia, José r1 Almeida,
e
n.? 91 da G.a companhia,
'l'homé Hical'{lom xlalha de
cobre.
Corneteiro 11.° ôO da 3 ..n companhia,
Domingos OOlllrsmedalha de prata.
Guarda fiscal
egundo sargento n.? Líl l da 4 .'n compauhia do batnlhfi.o
n.? 4, José Muria Eugenio da Silva Thomar - medalha d('

o.a

<:0111'0.

Primeiro cabo graduado

n. ° 14f> da 4. n -ompanhin

do

bntalhão n,° 4, .J osé Luiz l\Iaria-mcdalha
ele cobre.
Soldados, n. ° 77 (la r). a compnnhia
do bntal hfw n," I,
Antonio dos Santos Macluulu, n." 1~7 da 4." companhia do
batalhão n. ° 1, l\f nnuel da Costa ~Illl'ilhas, c n.:' J ~ 1 (la

4." companhia do batalhâo n." 4, Antonio dI) Santo::;medalha ele cobro.
7.

°-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Dircc~iÍo geral - i.:t RCl'arli~rlo

Declara-se:
1. o Que no dia 1ó do corr ntc mez se apl' s n tou
n'cstn secretaria (1' estado () cnpitâo de urtilhcri» 'cm ]>1'("

juizo de nnriguid.ulc,
ter sido cxoncradu,

.Incinto
1'01'

l sln do~ Hantos (' Silva,

(lpl'l'do

d(' :!I

(Ip ff·v<'l'!'il'o

pOI'

do

anilo proxiuto pa"";H!o, do logal' dI' inu-nrlcntc (Il' I\l'g'm'ios
ill(!igl'Il:t1! do Alto Sav(', no pniz ti" U;t;"a, pelo qlll' volta
á ~ua mltl'l'iol' sit1l:l~':to <lc pl·jlll!'il'o t(,I\(,I1tl (I, artilh(·t·ia
(lo ex 'l'{'ito do rcino.
~.o
(~tl' no (lia 1U (lo m(~slU() lU Z Hl' apr S lIton Jl' 'RIa
t>eerdaria d'esta<lo () l'lIl'itrto ele illl:lllt ria sem pJ'(:j\li~1,()
(le llntigni(lade,
Fl'alll'ist'o (lo!llpi:! (1at·Jwit·o, por ((IJ' I'cg'l't.:;.
:;ndo tio Illtt·:ttllal'/ on(le J1<to l'OIl '!llin a l·()ltll1li~~ao, pt'lo
!}lll' ti('a Ita al'llIa a qlll' llt'l'tclltl'(' ('Olll o )lo to ti<- tl'l!( 1\(('
(~ na :;it\la)~o d(' di~pl)llihilid:l(I(',

H. o -lIirt'r~ão
})('('lnl'll"

lia alllllillislr,l~ão milil;lr-

2,:1

R('I';trli~ão

(':

. 1." <lt\(' o prl't:o )lot· (1'It· Hain {'lula I'H(:àll (II' ]Hltl
'Ido 1H'lll l}lularia militar !lO !lH'Z dI' jall<'il'O Illti!lltl
37, I·(',j.
•

f'ol'l!t'

foi

dtO

OJWE~I

J)()

N." i

EXEltCITO

(~lH'
as l'1l\,Ot'H de forragens no mesmo mez saÍI'HIlI
:WO,7:l I't',j:-;, sendo o grau a 20."J,07 réis e a palha a

2."
li

:)\()() róis.
f). o

Smrlilflil

tI't'slado do IIrgocios da gUl'rra -

n('I,arli~ão do gabilll'lr

das difrl'l'l'lllcs nu 'toritlaclc
pubiicu o seguinte :

Para conhecimento
i:l '

militares

da gUl'l'ra - Direcçâo g 'ral:? ..' Reparti'irl'ulal'._Ill.lJIo
e .'nu r.
~.cx.aominitl'oda
gtll'lTa eucnrrcga-me
dl' dizer a Y. X. a se sirva dvtcrmina)' ao' .onnnanduntc
do' cor}>o da rlivil'llo do ,('U comnumdo forn '\'lIlll, mcdiant« a requi. i~'ao do, commandnntes dOH di,tl'idmi clt' r -vrutnuicnt« c n', erva, os livro' <I,
I'{'g'i~t{) disciplinar (II' qll trata u ~ 4." <lo artigo !1.O (lo
I'l'gnlam(,lllo publicudo na mcl{,lU do
.rcito H. :! do '01"
)'PlI te aUllo .
•\ (l('sl'l'7,il com a acqniHi\,llo (1'1' .tes livros Ú feita pela
f,'II'Il\:I (II'! .rminud»
para i"u:l(':-; livros dos batalhue; II ,ti"",'.
I )CI1:-; gU;l)'(lp a v. {' ".' St'CI'ctllJ'ia <1\'.'1:1<10 dos negocio.
ela gm'lTa, e m 1;3 de f'ev{'n'il'o
de 1 ·fl:!. _ 1Il. mo C_" .'''0
T. commnudnnte
{la 1..' tli\'isno militar.
(\ igJl;ulu) ()
dirl'l'lol' g{'ml, UI ',1//0 1)1i'I irf/ 'tUleh s dll CIII;/ru.
Itlt'lI(i 'all:lO
l'OIlIlIIlLII(lantp~
{III:!., ;}. I' 4. divi"I){'
lllilit:IJ'('., l'ollJlII:Ulll". g'1'1':lC de al'tillll'l'ia l) d, l'ng 'ldlC"
ria, COIllIII<l11l1,:-; lllilitllrCl! (la :'[;lll·im 'tIo
\C'ul't' iII JlP("
<;U(·. g<'l'al's
{l{· {'av:lllal'ill ( de infallt 'ria : dil't,~,(",() (la
a(!tllini tra~'a() lIIilital'.
S cretaria

(.'1LO.-

{o'

O

0

10.
l'atla

I h·dam· • '1111' ,'UI I;} (lo COl'I'f'lIl' JI!t'1. fêJi rl,ti.
a lil"'II\,'a l' '!ri lada (III ao alfl'n'
<l, inf:lII( l'ja, ~rao

Iltu·l 'l'1·i_·pil'H dI' ~lural' , 1..1\ ia
<lo ex I'l' itf, 11.° 1 d' , llO Hllllo.

11.

i(lo

('C)Jll'('ditl

p lu

rdl'llI

o - Licenças concedidas por motivo de mole tia ao officlae abaixo
mencionados:

Em l'. ao III :! t d· jalll'il'{I ultilllo:
Rcgimonto
(1apit

LO

cUllval • cu'.

'1 hom:i

do co.çador s n,O 1

Fialhu (I,

\Im oi(h, no\'

pua
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N.o 7

Regimento de infanteria

n.s 4

Tenente, José Alfredo
}lat'a COl1 va lesccr.
Em

SCl'l:;fio

11(' :30 <lo

<la Cnnha

nWKll10

RtrI'OH, oitenta

dias

mcz :

Regimento de oaçadores n." 8

Capitão, Manuel de Sá Pereira,
valescer.

D?

SCl:lS

nta dias para

('011-

Licenças registadas concedidas aos omclaes abaixo mencionados:

o_

Regimento n." 8 de oavallaria do Prinoipe Real
Vcterinario
de ~.a clussc , Frnncisvo J O::;Ó I,'i~l\('i!':l, (lua(1'0

dias.

Regimento n." 2 de caçadores da Rainha

A lfcrcs, .J OIW Lino de Sousa Gaivão .J un ior, lll'oroga(:í\o
por seis mr-zes.
Regimento de infanteria n." 18

Alfcre«, Consuuuinu
l;L o

Augusto

Ribeiro, scsseutu dias.

Foram confirmadas as licenças registadas que o comman<lanlo da

La divisão militar concedeu aos officlacs abaixo mencionados:
Regimento de oaçadoros n.v 1

C:IJlitao,

.Jo.iquim

(J unklino

(luml's,

oito <linH.

Regimento do oaçadoros n.v 8

Alfl'l'('tI, Munue]

J01'!}I'

l~st~tconformo.

.JoHi,

de'

I'\Olli:l:l

Mncluul«,

<lpz dins.

Ctuulido Cordeiro Pinheiro FI/rlmlu.

o

direotor geral,

/;'

SECUETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIO

DA GUERRA

5 DE MARÇO DE 1 92

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

Iini (('rio dos IIctl0rio - da filzrllilil-

A ;) por l' 'llto, d( '100- 000 I'l"i
sive,
A 10 po!' conto, (II' mais (II' I(X

Gahinete do milllstro

a 100 000

rói in lusive.
A 1:>pOl' cout« iP nini de 1;( OU· OO()
d'is inclusive.
:!O pULO conto, de muis du

l'í·j

indu.

I:
).t',j
1'1'.i ,

I;;

I, 00

I
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funccionarío

ou pensionista,

N," H

oL:;(!l'V<lIlÜO-I:!C o disposto

1l()1:!

paragraphOi:; seguintes.
§ 2,0 D' essa totalidnde

se deduzirá previamente
o (l'w
o funccionario
ou pensionista
O;:;Li \'01' pagando
pOl' direitos
de mercê, c quae;:;qw'l' OUÜ'us imposições 10lr1l0:;, c bem
ussim a importuncia das contribuiçãcs
districtues, inunici-

paol:! c pal'ocltiacl:!.
§ i3," N:LO se computarão

porém n'csta totulid.ulc (10
vcncimcutos para a applicac;üo das taxas Iixadns n'cstc ar
tigo:
(I) A parte
dos v .ncimcuto« que estiver ~llIjl'ita a eontri-

lmü; i\o ind us trial ;
I)) A::! g'l'atifi(':u;ÕCb d(' conuuando
Oll de cxorcicio, determinndns ]lO}' lei, 01:1 suhsidios de marcha ou <I, residcn ,ia
cventunl, OH HuL8idiOH <lo embarque c nt('<!ü:-i a ([IlC tenham
direi to Oll olliciacs <lo e: .ercito
da urnuuln, e 08 mais iIIcluidos nu excepção no
.1.0 do urtigo :)," <la I ,i de 1H do
junho (lo I tl~O ;
c) .\1:1 verbas para falhas, fixadas por lei :t01:! cxucture

*

,ln

l:lzc!l(la

(!

publica;

I

rl) A parL,! dOH v ncimcnto dos receb '<lol'('1! de COlll1l1'CIl
nctuuhuento iscntn cio illlpO to dc J'cndilll('llLo.
~ 4," Por viJ'Lucle
allplicH~ao <las t:VUi:i fi. 'ada 11'<'bi '
ll,tigo, () VCIICiIIH.JlllOi:j igllaus Oll osupcl'iol'ci:i:t 100, {)()O,
700/, Uü(), I :O()O OUO
1::>00. ()OO 1'I'i., lIao "mlelll
fil'1I1'
illfl'l'iol'c'
r 'HI)('cti\:lIl1(,llto ;'1' quantia
liqllillas d' :;\1;) 000,
titif> t>()OO, \)OU, 000 () 1:~7f)/ UOO l'l:i, ,
~ f)," A ('Olltal' de I dI' Ihill'l;1I ,I!' I (~I~ I)('llhlllll
fllll('-

oa

(l

cÍoll:tl'io

)JodPI'ú

1'1~1'('(·11 'r [101'

ol'll('II:ulo:>,

\'1I1011lIllcn!.o"

in-

(lc 'l1l:t!<!lI('I' ol',l( Ill, ('UIllO o,
jllllil'ial'
, li 1180CS,
01<10 "quae
''1111'1' outl'aS
I'ClllllIll'I':t1,,'1)('8 l':l"'H, di 1'('ctHlllentn
p,'lo
the '0111'11, Ill'lII por :tl'CUlIlIlla<;(H'S,
Olllllla (' '('I'(\('Jlt
' n :!:II(){). (100 )'I'is allllll:tl',
I' esti \'01' ('III g('l'vil'() Il!'t i\'0, C a 1 ::)üot O()O I' ',i " t:llllhelll II IIII Wll' ,
,!l li11' aliO cntado,
jllhilado oU l' '{'Ul'lllac!o,
('lIdo :llllb" ute lilllit 'I:! lilJui(lo:-; de: tllda. a illljlll 'i,'O( IIH'a',
~ lLI) g_·C"ptllIllUli ,lo di,;po
to lio )I:ll'agl'llpho allt l'io!':
, II) () 1':ll'd(·:tI
patl'jal'oJlH,
os m'l'cbisjlo
,O
!ti )10', o 1))'('Bldl'lItl'
do llpl'l'1l10 tl'ilJlIWtl d( jll til'a (l (ln' idl I1tt' dll
()'illllllal
1ll'I'I'iol'
<I .. g1l1'1'I'a I lI'lII1'il111ll, IJ Illl'llJl)I'1I
dn
('lllilldll

tallto

OH ild1l:tJlt'iI'OI:l

1:0l'!1II ,dil'llIllllltil'o

hllall('I:t!'1l
mm',

lIlad

to

IlU

I

paiz'l:)

l'01l

\ 1'(' 'll<!O J'1I1ll'{:lIcs
I

III '"~Illllj

trl\lIgell'Oij

I

II

41

llJal',,,

I'll1pl'l''':lIllJ,

l' tl'HIlIj{·il'll , ()
dI

gl

l'{jllllllllllllu,"

d· '1Il1llll'CJlII Ilfi
gu ('l'lI elUl" 11/1

dll

II '1':1(1

n

'('II ,ia'

dI' II

l'Olllllía
1'1' I

illeia

,'l'IL I:

<ln fI!'-

"flh·jal'
II llO

JlOI'-

IIlh'lIna-

o· s
riua ,II

flu. c'

PI r'

·L(,}O,

u o v n .im nto
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que re pccti-

vumcnto lhes forem fixudo 0, uj ·it\ ;Í (li~po i<;u s d' 'h'
:lrtig'o;
Ú) U mini tro
c ecr 'Iariu
d'" ta do l'fI'(' ,tivo, (PI ~
J)('l'l°l'hcl':to liquide li, illlpo"to~ 2:ó(;() OU) réi unnuul°

mente

o

A contar de 1 d. lll:u'('o (II' 1 D2 )1<1,1 pnflad. e: r;
a ] :5üO;.)üU() rói annune . ° ummu totul proveniente
da acculUnla('lo,
nos I nnos das lei" viu int is, de II"a08~ 7,0

,('ti 'r

quer v ncimento
<ll' adi\ idad«
'0111 Ij
11, illadi\ iIIIl(I",
restando 1'01"'111 ao íunccionnri«
I' direito
de optar pelo
(Ie activ idadl', quando ','\'cd m-m I" por i n onunn tutal
n'cstc I at'ag'mplt .. IIll lll'iollada e ('UIlI a lilllital" li do .. f,,"
~ ," Fi( ..~ '1Il ofleito (I illl1'1 to cOlllpll'lllcnt:u'
.lo (j por
o

conto er 'lulo l' ln I, i dI :~() dI' julho d'

1 'Do

'lll

1'11:1'.', o
(() \'1-,

J
I 1(110 h'aia l' II :lI'tJg"
'
ao \ I'JI('IIIlL'lILo
(I'
(' °lllquan
gorar '1Il.
ta a n' "II li, (Ia ,
AI't. 2," A tn -u dI, illljlu to l'olllpl 'IlWntlll' de
, IIto, 'tal, ,I (,ida lia I..j lI· :10 ti julho ti 1 !I(),

li por

ú ,I
V:llla °oLr II cOlllrilmi 'o> °Ulllptll ri:l, ill!lll Il'illl lH"
di,tI l (1, l'l'IHla (1(' '/l a , jJ I, tiíl'JlHl (' n nnt' t1a t. !,pllas l"'llint
multt ndo- () p:n'.l a l.'ontl'i1J11iç.LO }Ir (lilll o
di pu to )10 11,° ',0 (1(, ' 1.° do Ilrtigo 1,0 da lU' III. lui,
u)

\JIItl'iIJlli~a(J

lllllplll:u'in:

I',u'a l'olh'l'l1l
I 'at'a l',)II!,~Ia .
I'm'a °0111 ('(a
l'lll'l1 l' II 'da
Para l'olh' tu

11) pu I' l.'l'ulu
12

I'UI'

I;, por

t)

I,'uto
1'1'11(0

j , 101' , 11Lo

~() por c IIt

10 11 l' C

I1tll

I:!

nto

)l I' '(

1 1 por ' lltlJ
1 . JI Jl' , IIt
I

)lor

:! Jl Jl'
l'l'wIa

r1l' ('a

li

I

nto
IItil
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§ unico. Para a contribuição
bancaria a mesma taxa é
elevada a 19 por cento.
.
Art. 3.° g elevada a 10 por cento a taxa do Imposto
de rendimento,
estabelecida
pela loi do 18 do junho do
18~0, sobre os rendimentos da class A pela applica~ã.o
de capitacs, com a excepção dos empregados
cm titules
de divida fundada do estado ou em acções de bancos o
companhias
sujeitos :'t contribuição
bancaria
ou industrial.
§ unico. ];~ pcrmittido ás sociedades unouymas sub ,timirem-se aos seus obrigacionistas
110 pagamento
das collcctas tributarias
que incidirem sobre os I:! 'UI:! títulos de
credito.
Al'L. 4.U A taxa (lo imposto de rcndim nto a que so
acham sujeitos os titules de divida publica interna é levado a 30 por cento.
§ unico. São para este iffoito .onsidcrados ti tulos do
divida publica interna as obrigações
do 4 por .ento do
cmprcstimo
<1(, ll:i88, e os da divida ext 'rna, cujos juros
forem p;tgo:; nu pai»,
Art. 5,° (h, portadores
de títulos da divida, publica interna (' O!3 da externa, nos termos do § uni 'o do al'tigo
.1.", po<l('rao isentar-se do pagamento da taxa elo artigo
precedente,
ncc .itand« a conv irsno , por fónuu igual ii. quc
ulteriormente
for convcn -ionuda com rclncão
~\ divida C.">
terna, nos termos (10 artigo
o
Al't, G.? l~'iel\ () governo auctorisudo a modificar II 1,gisla(;i'Lo <la!:! contribuiçõc» induetriul (' bancaria, li ma
ncira que <II:! age1l 'i<tH filiucs ou sue .ursa 'H de (pIa 'sqU('l'
uancoi:!, ('olllp:mhia:;, lHll'ecrial:! 0\1 outro::! ()1)lahl'let'Ínwl1 tOl:;
de cl'('(lito, (le S('gUl'US ou illdnl:!tt'ia 'I:!, ül:!trang il'(1), '. '1'l' 'lHlo a ~illa in<lllSll'in no paiz,
1iqn 'lU, ta1lto quanto pOk!Hinl, ('lll igualdade <1(, cirl'Umstl\l1 'i:1f1, r Ia.tivmn llte a tl'i
bntar;au, com OH ('sülb('l' 'imentol:! I:!imil:tl'es lU\ ·jol1tl 'I:!,
Al't. 7,° No OI\'ltllll'llto do '1)tado s 'rA inscl'ipt.t a l'l'ha
de if>():OOO,SOOO l'ÓiH, d 'stinada a () '('01'1'('1' aos (lcjicifs Cllte
cm virtude da C!toV1W;W da taxa <lo artigo 4, u HO ÜPI'( m
110::; Ol'<;Hll1l'lItOHal1lnta(~H do lllOllt
pio:;, 'ai.-a c!(I ap S( 11i:u;ii.o, ('HtaJwl('('illl<'ntoH (~ ('()l'})(Il':H'O('H (jlu' 1I111IlI.!'JIIIIIllJ asy
los, ou hOHjlila(·tj Ott :lIuhO); t'l:!tt's C -tau 'kl'il1lPI!tosj

a~

1,1111l0f! 1'l:"(lilH('ltlof!

)ll'oVClli

'ut

H

(1(' jlll'IIH

l'

II 'TIl
ek

de titulo:;

el!vl<la jluhhl'a ad'1llil'ido!3 pOl' il'Lud \ da desmnol'li
a,u.o
}l:tsl:!:tel:!de p:tl'ochos, <]uando c S~ '1) l' 11<lilllcntos SOIllmi.uIo!! nos demais (la Plll'ochia II! () c. ce(lOl'Olll a 400bO )

dOI:!

r6ls.
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§ unieo. O governo dará. eo~ta, ãs côrtcs do nso quc tiver feito da verba supra m ncionada,
Art. '.0 Fica, o governo auctorisado

n. n 'p;o('jar "'OlU os
portadores de titulos de divida publica, xternu um couvenio de onv r ão, pelo qual garantindo-lh
o pagamento
do juro em oiro, o unificando os titules n'um typo novo
ou mantendo
OiS
typo actuaea, o mesmos portadores
transform m até ao maximo de metnd
<10 capitnl, ou uccoitem pagam nto do até metade do . 'll>\ juros cm ccdnla do thcsouro,
.om ou 'cm juro, amortisaveis ('0111 ou
S lU pr mio,
pela verba annual que p:n:a S."(' cfluito for
d stinada, e P lo modo quo for (' .tuliclccido.
§ 1.0 ,',LO pam st« ffeito consid rados títulos do divida
publica externa todas a' obrigaço
muortisaveis !l.LO compr( hondidas na ('XC P ao do
unico elo artigo .J."
§ 2." O governo darú 'unta ú
ôrt« dI' todas as oJlerações qn0 0ffl'ctn:lr P ln :\lH'torisaçno rI' c''I I' artigo.
Art. !l." Os títulos ele divida xterna qlle nnt ." do vcncimento do primeiro t'oupon imm diato ;'t prOll\nlg:u;ao
d' sta 1 i, ' não at'l1l1r lU incluido }lO ('on\'l'nio (lo artigo
pr c d ut , fi 'arão id 'ntificllclu' ao' interno." no termo
do artigo 4.", podendo, porém) eleio'ar d' o ( 'tnr as im
qn' .0 in lul\)n nas disposiçocs ('onvClIl'ioll:\!' '.
Art. 10.0 Para a, segurar no 'redor'
tanto na(,iClI1I\I',
como 'str11.ng iro , o paganH'nlo int gral I' rq:\,uInl' cIo." .1111'08 nmol'ti:ação,
() guv mo pocl('rú cOl1."ignar II (':-; e fim,
do l'(\lHlimPlltos na Íonn :-, aqucll 8 (}I1(' pUlc'lIdel' 11('('('.sarios
pl'l'fl"'iv i., SI'!ll todavia aItc ,'ar a fc'H'ma onlinaria a, p reeI> 'ão do' ln ',mo, r( ndilll 'nto ma il1l rI :taur11.n<1o, pelo modo cOl1venipl1t" () anli"CI 1'(',.illlt 11 <la 110'
tação (la divilla.
Art. 11." A Uva, fixat!.l no arti .., 1.0 2.0, :,. , 1.0
e H.O olllcçarão a vigora,' lll~ Ilntn. lIa puhlil'aC', o d (' ia lei,
(J durar,
() aU' ali fim 110 tUlHO I cOllomi·o cl, ]. !I:!_] 0:1Art. 12." t o gOV("'lIo
:tu ·tori ado fl folZ 'I' " I'('O'lIlnm ntos n 'e c, Ilrio. 1)/11'1\n
cllt' o ,III
di po Ít'IIC cl)
artigos pr('c('~lpnt<Art. 1:3." g ()govcl'no aUclori alio a 11'(')'c t. I' I\t' .11 (II
tI z('mhro ele 1 9~ 110 P', onl (' 110 IIllltUÍlIl do
publi O' '110' (la corpor:H;o" (' admini tra '0 •
l'(,formll: tl'ncll'IÜp
li. , illlplifil'aç: () 110 111 Ino
1'(spel'livo c!lI:ldros, ,ire 'htaJl(lo:
rl'(luI'c'o' II
('olllpativ('i
('om a na boa III' ra1li II
~ 1.0 l';m toda a 1'('fcH'1lI
qu) llel II ) ti I ta. II 't,)ri .l':!I, l' tI "'l·tlll·, l' I' "IH"
allH'II( \ pr hil,jcl :

*
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n (lC'i'\p('~n :1<'tllIl1 do cstnrlo no pl'C~('llt(\
futuro, Para a confrontação (111!l(,H)l<'JI::l nr-í.unl com
II (!lI!' resultar
das 110\ as OJ'g:miHII<;o\'s, lIáo S(' computnrú
lHt <k:;pcíllt actual a que se fhz com o pagamento
de grn(/)

Al1gll1C'ntm'

OH UI)

tit1eat;ÕCfl

fixadas cm. lei ('sp('eial de Cll'g':tllil'tl<;no de
<le!:H:riptal:l no orçmncnto ; e computar-selia nus despesas das novas org: nisaçõos a <l'H' vier II 1'11'('ctunr- c II mais com a (·l'('a~·rto 011 augnu-nto dI' cmolumeu10s ou com ()~ cm]>l'cga<los que licnrcm nddidns ;
/i) Con t rnínr llOVOS cmprogndos para q 1l:l('SqU('1'
SOI'V;('o
01'<1i nurios ou c: draortlinarios ;
t) Auctorisnr
a]J()H(,llta~I)(':; vm ('()Jl!li~õl's ([iVC'l'KltS (1as
dcsigurulns lia lei g(·ral (10 a)lo entnçõcs ;
ii) ('oll<l('tll' ('OlllO cmpregndos
vitnlicios os cmp1'cgll<los
adtlll('" <1'I\'
tenham llOllIcnc;âo PI'()\ isorin ou tempnrarin,
«mqunnto
hOIlVCI'
(,lIl}>r
ga(lo, ndrlidos ('0111 nomcnono viíuliein, l' 1,-tl';[ol'<lil1Hl'ios ('0111 direito, }lO)' lei, ]11'P;I(,lIt(,lIH'lIt(\
II ('11írnr uns respectivos
(1'1:«1)'0:-;, (' HHh'agll:lJ'(]all<lo(' OH
serviços,

11ào

embora

,(0,

dil'"itos

(IOH

(·m divos,

~ 2," NI'II1tlll1l :tngll1<'llto
pOl' dillllll'l1idllch'
(k H(ll'vi\:o
fh'l'Ú l'oll('C'<li(lo clllqlln.nto
(111I':t!'l'!H n. dis}lo~i ·(';P. trilHltnria d'(,8tl1 l('i, <]IICI' )IO. qna<ll'O, (lo (' tado, qn(')' nOH dl1.
COI'}llll'n~'Õ("~
ndmini:tl'lltiva
, 011 qllll!', fIlH'!' ollll'O' (,,.,1:111(,1\,(,jllll')l!oH ofli('inc.,
. alvo OH l', o 1ll'('V i (o, lt:l I('i:,; d' :!:l
(k jllll!tO (1(· I Kl':)O ( :!~ (1(· :l"'O to de lJ, 7, !lO (1('('l'('(OH
d . ~7
:H d(' lI1al' 'o d<' I H!lO e 1)('111 II ·im II dl'('I'('1 dI'
I (II' 1'H'J('lJlbl'O d( 1 '(;0 <l arligo :\." dll Il'i d( 11 dI' jllllllO
dI' l~V(), plml (l, IIl'()f( :>80I'('S dI' illl:ltl'll!' ':to primaria ('lljo
\ PIH'illl,'nto
a11111l:t1 nltO C' '('('(la a 1r,o 000 ,'\O·i "
~ ;;'0
ll1huBl indivi,lno
pstl'Htlho uo.• Pl'\'Í(:o pll],li('fl_
(I

(I

lHo,el,'

(')'

()('('O1'l'(

1', !'lllClll:tllt.O

('at(\g'ol'ia,

t('1I1t1l

II

(1

I

110111<'1,,10 p:t1'n

qll:tlr{lH')'

V:l<'a

(11 1', I (jll(' 11<

{'1I!1I!'0

i tirulI l'IlI))J'('glld 's :lCldido ' d(, jl lIal
11:1 lll!' 111:l 011 1'111 elitl'I'I't')IIC' J'('PIlI'(i<'llll
(' <t1)1'
:IS ('ondj('(l('
idoll!',
p:lm II (••"(')'(Ii('jo dll ('IU'''O
('_

(ontn.

Ii

dl)'t(

do

Il

(I

(1'11' iiZll'
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2, 0_ Jleeretns
Minist~rio dos negocios tia fmntla-GahinNc

tio ministl'o

Tendo 11 oxporionciu mostrado a convcniencia do serem
alteradas algumas das disposiçõ s contidas no regulamento
para o provimento
dos postos vagos desde primeiro cabo
:til' sargento ajudante na guarda fiscal, approvndo por d 'C1'Cto de 15 do nov mbro de 1 88: hei por bem d t muinnr quo os artigos o paragraphos,
qu baixam assignados
pelo ministro e s crctario d' estado dos negociou da fazenda, substituam rospectivam
ntc os quc, com igual nnmc-

r:t<;lIo, fazem parte do r ferido r 'gltlamento,
()!:l ministros e secretaries (1' estado dos llCgOCiOH!la fnzcnda c da gllC'rm as .im o tenham entendido
' façam exceutur, Paço, em 2 do janeiro ele 1 92, - ,HEI,
- Joa-

qulm. Pedro de Olioeira Martiue

JOJ'!Je Caudido Cordeiro

Pinheiro Furtado,

Regulamento para o proYlmento dos postos vagos desde prImeIro cabo
até sargento ajudante na guarda fiscal
CAPITULO I
UI

1)0

lçoc

gerae

Artigo 3,0 Podem concorr ,\' a exam
para qualquer
posto até primeiro sargunto m! prac;ns quo tenluun o posto
cfloetivo

çum

immodintamonte

inferior,

comtanto

condições prcscripta lias alineus
tigo ant c <lente,
~ 1.0 Ao exame pam prim iro nho
os soldados, S( gundofj Ilbo C pl'illlPil'oS
I} 2,0 As p)':tC;nsgl'llduadas pl'ovidas
:t8

0, a qualqu('l'
s('lIlpr('

posto

(.fI'cdivo,

({lH'

podem

('011<'01'1'('1'

('aLo, gt':ul1l1Hlo ,

lIwdiant(' (·(llIl'IU'·
l'Ollfll'l'V:llll a g)':l<lllll 'ao,

que ('Hta H(ja HUI)(,l'iol' a

('S

o }lo.

to,

tIl' jan 'il'o do ('ada allllO
!!t'·ha, em ('aua batal1u'o e companhia c1:l~ ilha
Artigo

4,°

o

llWZ

tf' , aos l'XIUIH B pal'a o, c1iffl')'('lItt'!_j

caLo ató prinlC'il'o Rlll'gcnto,
VllcnturnR qlll' (' i til'cm ou

:L

H:tti~fil.

tt), b) , c) do nr-

nm

()('('OI')'

pu to ,

<1(\

(1('8tlt

Ó

}lI'Ol'(·dl'I'.

:Hlja '('111))'illl"iJ'o

a,

!iI' }I)'('('IIt'h('I'(!1II

'1'('111

n'(, ,(',

}lOlÜO

,

(lu·

l'nnto () mesmo nnno,

...........................................

""

..
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S

Artigo h, o A r-las inca ao <10 cnndidntos, feitn na conformidnde d' (' ·te rceulam nto, é valida at" :31
dezcmbro do 111(', mo nnno em qn os (','an1PS tiv l' .m tido Ioga!'.

a

CAPJT L

Do

1\('('(' .

'0 1\0 1)0

II

to fio prlmetro

cano

................................................
Artigo lR,o .. , .. , , .. , , .... , , .. , .... , .••.
................................................

, • , ...

,

de ,1:tl'<1<'OI" :1 qu se l'CD 1'C () paragrnpho nu'mo «ntrcgu ~ aos commundante
de COJllpanhia ati" 20 d dezembru.
§ :3.0 H 'unida us d clarac;õ' , formulará o jury duu 1'Inço' \1111:\ d: s praça!! admittidns a sxame
outra da.
excluidus, declarnndo-s
n'estu cm O],til rva!itl.o, o motivo
da c. chu ali, t' remcttcl a. -hu an commundaute
do batalhão, para (' .to confirmar cm nao a admissão ou ixclnsão.
Artigo 21.
12.0 .' c porém o «munaud. nte do batalhl O dis ordar
!la ela l:!inca)1Lo. '. crcv 'rá os fundam nto. da ua opinião
, r m 'U d todo o pro c sso com a' r' pectivas notas dt,
:I cntam ntos para
o commundante ," .ral, C[m' resolverú
em ultima in tancia.
§ 2.0

t

'('U('lÜP

1 !o\

*

Il

,

••

"

, , ••

, , "

• , ••

, ••

, • , , ••••

, , • , , • , ,

'.\PI'lTLO II r
))0

a('('(" o ao

)10 lo

•••••••••••••••••••••

11('('1('1111110 r )lr1111<'11'1I nl'grlllo
1

•••••••••••••••••••••••••

A I'li~o ~!l.I>, •. ,
,
,
,
ri) <.)bl'i -:tc'O'1I illltCl't'lItl
:LO ('Olll lIlaJlIl.lJl li Ih, po to
Ilo
1!t\'I'r n. ralllo
II
11'\ ic'o li I' I l'On ign:ul,). 1111ma.
Ilual
)lm:a o 1'1'\ ic'o (ln pmc', ti' 1'1'1 t L' 110 holptin da

guarda

h. ('aI.

. );. 'I'):\~':'I:I:II'~1·li·Ii·~;I;'I:
... i);';I~ÚI'l'li: ' . :·:':'~J;li)~;I·:',' ~i
::
('ollslgwulo:

Ila

11I'111\1'II'a

parti

(1(1 J'l

fL rido IJIlJ1ual

Lo]Ptin. eh gual'lla li cal.
:4('('r('taria
11\" t:ulo do lll'·ro('io II
jaJH'il'O dI' 1 !1'2._.!O({I/lIilll
I), ti/'() ri,

• ('(rdaria d 'c lallo
'ii

Ilu

"r"Of io (Ia 9u

rra-Iltr

ção

I'

no

rll~ 1111:1 I'III:?
tI
)li1', il'tl 111/'!i1/

ral-

1.' II p. rti~:ío

I II i por 1)('1Jl III 11 l'I11innl'
III IUII'IIlllui
l' III n
do'
2,° do artiO'o l/' <h (' ti.a II I i II 22
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<1(' 1887, que sejnm dospachadas
!iVI'CH ele direitos, na :dfall(lega (lo Lisboa, <luas caixas com a marca C, A, L,
7HH/HOH, contendo uma pl'cnsn hydraulica, c mnis quatro,
com n mesma marca, com tubagem o OUtl'OH pertences
pam 1t(J11ClIaprensa, tudo com o }leso bruto de 21 :Gi32\870
c o valor npproximndo
(h, G:788M>;'?f> róis, vindas <10 ('Str.mgciro
no vapor Cinira, com destino ít fabrica <la polvorn cm Bnrcarcnn.
Os ministros (' sccrctarios d'cstado elos )lC'gOCiOK (la fuzcnda (' elos <la gllerra assim o tenham cntcmlidu c I:\<;am
executar.
Paço, em 18 (k fl'n'l'('il'o
(l!- lH!J2,
HJ<~l.
Joaquim Pedro de O!il:ei1'a ,Mm'fins = J01'!/e (kuulld« ('UI'deiro Pinheiro Furtado,

'ln dctenuinar,
cm lmrmonin com as dispo: ido ~ 2,° elo artigo ].0 eln curta el lei (](' 22 (1(, ag'oslo
(1(, IRH7, (!lI, sl'ja despnchadn livro de dir itos, nu :t1f':UHll'~a <10 Lisboa, uma eaixn com a marca G K (j2;'1O (' o
}WSO bruto
(Il' 7
kilog'I':mllll:I., eontcndo um torno mevhauico 110 valor npproximndo <1(' ~GO;,000 I'ÚiH, Vi11(!O do
(':-;II':IIlg'('iro )\0 v:t]lOJ' Cintr«, com destino ;'L falJl'ica (1(· nr-

JI('i por b

Ç'OC.

r,o

inus.
()I; mini. tros
(' '('('l'L'I:tl'io d'(' t. do dos )H'~(ll'iOfl da filZP!Hl:t (' (los ela gll(')'I'a a,. ill! o t( nh:tltl ('nlf'IHlido (' J:II::tI11
(','('culm',
1';11:0, ('!li IX de' fi'\(')'('il'O d(' 1~!12,
1'1<,1.
./O(((I/lill/ J>1'(/1'fI di' ()/it'l'il'fl Jll(/I'lil}.~
./ol'!II· Cam/idll ('01"
(/t'i 1'11 Pill1ll'il'u Plldado,

'I'('J1(lo () C:l]lf'lI:to (lo r('ginw11jo de :ll'jilltp!'i:t 11.° ~ .To (',
]>I'dl'o LO)l('H Pinto, ('olllplclaclo o. doi ;lllllO!i do
i 'o
}>plos <[UHes foi provi.oriHl1H'llt('
1l0111(l:tdo 1)(11' ]lorlltl'ia d(
~3 (I, d('z('Ill!Jl'O de' 1H8!t; (' havP1Hlo dtll'IlIt!(, 1t'l\l('l1(' )H"
ri()(lo (Jp tPIll)l() dl'i'Plll!H'llll:u!o:t
f't11ll'('()( do 'cu 1Jlini f('rio pOl' IIllldo quI' l!t,· !til ll)('I'('('ido boa i11f'O!'ItJ:lC"H' : lu i
POI' })('III, (11Jl conf'ol'lIIi(1<!(I, ('C)ln o dispo. to 110 adi 'o 1:1."
(' ~2,o do r 'gllllllIH'nfo (I,. 2:2 de' ollfuhl'O de· l,'n:l. d,I('I'.
lI~i~I:U' (!1lP .10 1110 mo ('I)" 11; t)
'.ia ('011 i(}, 1':\(111 '01110 dpfi1I11!\"a a sua IWlnc:t(' tO d' ('UIH lIao lIIilifnl'
li('IIIIc!O 1"'I'f"n('( m!o no J'CSP( I'tivo <[lIlull'O ('oHl II !IIlIlI'1l (' \'aHtll q II do

:'1'\

}lO

to <lo alfur

,IlU

tCl1UU

ti l lei.
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() mini 11',) f' "'I', t: rio ,1'1) 'tnd() dos !H go('ifl da gu('rra
im o t,'nha C1Ül'IH1ido " til~a I' '1't'1It:\I'. 1':11;0, em :!~)de
fev irciro ,I!' 1.'n2. = ngI - JIJ/'!f!' (/((1111idl) Cord iro Pi:\t',

1I1ll'ÍI'o Furtui]»,

Em ('I)nformid:ld<' com o di }lO lo no artigo 1:~1.0 do
rl'~lllnlllcnt(l
)l:ll'H a orgnni, :1I'<l1) (la 1'(' .rva <lo ex ircito
al'f iYll de :11 <II' <1I';w1lluro do nnnn proximo }la', ado: hei
}lor !l< m num ar alfl'n
di' infuutcrin de reserva, 110 11'1'mos da lei, o clll'f'~ <1(' (,(' ão <11' 1.a eh • (lo r-xtincto
('01']>11 <la gU:ll'lla li cal
(Iunl« I' do ('a 1ilho , Antonio <1 '
1\I0UI':I

Teixeira.

() mini Iro (' sccrotnrio (1'(1 1:1<10<10 llego -io dn guerra
:1:-;, im o t cnhn l'ntl'lHlicln
I' fI! ':t 1'."I'('I\Ülr. P:H'fJ, «m :!~)(II'
1'1'\'I'l'l'il'lI (11' I '~l:!.
= I'El. -.!o/'!l13 (~lIIdirl(J ('u/'dl im J);
1'/11 ira Furtado .

• 'I

relal

:J. ela

i,l

11\ la,lo ,lu

182
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o ministro e secretario d' estado dos negoeios da gn na
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, cm 25 d
fevereiro de 1892. = REI. = JO?'gl' Candido C01"dl'Íl'OPinheiro Furtado,
3, o -- Por decretos de 25 de fevereiro ultimo:
Regimento

de artilheria

n." 2

Capitão da G,a bateria, o capitão de nrtilheria
('111 dísponibilidad«, D. Joo é d Alm ida,
Primeiro tenente, o primeiro ten nt de nrtilherin '111
disponibilidade, Jacinto Isla dos Santos
Silva.
Estado maior de infantaria

Cavalloiro da ordem militar d S. Bento do Avia,
pitão, Carlos de A lmoida Côrte R nl.

o ca-

Regimonto de ouçadores n,· 12

Major, () major d
Paulino Montanha,

infant ria

m disp nibilidad , Joao

Regimento de infanteria

Tcnonte, o ten nt do infnntcrin
Francisco ({om s Carneiro.
Rogimonto do infantoria

n,· 19
'111

disponibilidado,

n,v 21

Capitao da :3,a companhia 110 2," hatallllLO, () 'apitao de'
infant ria cm disponibilidudc,
Antonio (10 Lama Moreira.

Por decreto da mesma data:
Para gosar as vnntng na (' 'tal)('! cidas no ~ unicn (lo 111'.
tigo 1.0 da carta aI' lei ele lH dc muio <11' I (if" 1I0H Iurmos
do ~ 2,° do artigo 1:3.0 <11\ (,:ll'tn. <1(' lei (1· 1:3 cll' nhl'il dI'
187 f" o capitão ti , infanteri» C'1II H I'\'i~o 110 ministerio clas
obrns publicns, conunercio
industria, Rnndolfo l{oslllil'o
Cnrrcin l\!pIHIPH, por ter l'omplptaclo IleJ'. • 1IllOH d . i'ic'I'vil'O
('fl't'divo 110 I'et'('!'il!n lHlHto,
Disponibilidndo
~'nJlitil.() (le avall:\I'in
Pllt inltC'tivit1:lClcl tl'mpOI':ll'in,
.Jol\qnlln dI' Ale:u,'ova HOlIf'lll CidlOl'I'O, pOl' 1('1' ~itlo jlll 'HI!O
}H'Olllpto pal'a todo II St'I'vit
Jl('1a jllllt:L militaI' til >l'LU(le,
()

o/)

ORDEM DO EXERCITO N,' 8

Por decretos da mesma data:
Reformados,

na. lei,

na conformidad

o majores,

do es-

tado maior d infant 'ria, Manuel José Ribeiro de Faria, e
do regimento de .açadorcs n." 12, Manuel Augusto do
ascimonto, pelo haver lU requ rido e ter '111 'ido julgado' incapaz c ' do s rviço activo p la junta militar de iaud '.
Reformado, na .onformidadc da 1 'i, o primeiro oflicinl
da admini ura ão militar III inactividad
temperaria,
.om
graduaçao d tenente coronel, Franci co Jo " Cord 'iro,
por t 'r sido julgado incapaz de iodo o .erviço pela junta
militar

de

aude.

4. o - Por determinação de Sua Magestade EI-Rel:
Estado maior do oavallaríu

Tenente,
Leopoldo

o i nente do regimento de cavallariu n." 3,

Frunci

o da :-\ilva

ianna.

Regimonto do oavallaria n.O a
Capitão da ~ ..l .ompuuhia, o -apitão do regimento n." ,
de cuvallaria do Prineip ,I .nl, João de lm ida (la Cunha.
Estado maior do infantaria
Joron iis, o' coronel d iníunt 'ria nu inr etividad
temporariu, Migu 1 Ialh ,iro 'orr ,ia Brundão,
i Jonquim
Pimenta de hUllao Culhoiros, por terem c mpl itado o ca tigo e[lte lhe foi impu to P ,Ia ordem el ' 'r .ito n." 7 do
anuo pl'o.·imo }la sndo.
[l." -

:1' rt'latl;l .1'"

1.1110.Iu II gnrw

.Ia

gll na

-1I"Jlarli~,

o

do ahill I

lHI

7.

i,a n(,,,ilrli~iLII

S('ITCI,ll'ia d'e tulo dos ncgocios da gnerra - J)ircc~rlO gml-

0_

(lo dispusto 110 :Il'tigo :? L" do 1'('''111;1,
pal'H a CIJIll'eL:l;-;:lO(la !lI! (lalha militar,
appl'ovado
pOl'
decreto (l!o ~ 1 (lu (iPZI'lllLl'o de I, li, I' para (JS l'Il(,ito~ do
artigo iG." ÜO mesmo l'egulalll .nt«, declnrn-se I(I}I' purdcu
I<:m conformidud

monto

I

() dire-ito

da medalha (la cl«
III 'l1eiouacla:

a usar

'~H

de

II/V

CUIIII/UI'lam!

abaixo

;t pl'a)a

(;;1'(:/111'/((1'

Hogimonto do infnntori

n.v

:Il'gl'lIto 11," IIi da ~,L !1l1llpallltia
110 :?." hainlIt:lO, ~Iall\lI'1 <:11lll'ill\'o , por ter iII" eourlenuuu]«
1'111 I'!lll
. ('1111) de gtll'ITiI 1I'1l11l unnu I!<- pri a" l1Iilital'-llll,(t.~llla
l'ol1cl'dida nu urdI III do " 'l'\'ito 11.0 ~~) (lo (, I.

.'ng'lllldo

, o

1h'l'lal'/t-IlP que
lI'I'Hla

'l'cl't'fal'Í:i

110

II'!,

(lia ·1 do
[mio

()

'Ilrl'('1I1 IllI'Z, I 1IJ11'l senluu
LI, IIl'tillll'I'ia 1'111 pn"

{'UI'OIl"

juizo

(ln allti"lIill:Hl " An] Itill CHlil!.II'11ll 1,'11')'( ira III U" •
haver
ido I '0111'1'11(1" (lo I Ir: II I 11i'1'1l IIl'i 1'11 do
qu.ulro das ohra
Jlll"Iil'1l (I. pruvincia dI' \ 1I",da lI,lO
[I 'lido ('olll'1ui(lo
a coinmi
!llI p'u'n <pI! fOl,l llOlIll ade)
pr lo
1(11' "olta:'t
lia allll'l'iol'
ilHU"lO
do t. II III' 'ol'ol! ,I do
artillll'I'ia,
fi ,itllllo!ln
illl
lO dI di ii lllillllid ui ,
[1'0,

)lo!'

I'

Ue Ilças ÇOllcc(lidas POI' motivo de 11101 tia ao ornei
abaixo menciollado :

!),U

blll

I'

'

ao

'1"'IH,'JI!t"
'lIta dili

par

doi phil l'~1'1I
I l'lJTI tiulI 11'

to

'111

11 ri

li

(' I'lt

I)

nl c"',

ado

tllllll'tI

(I,· 1 <I, J' 'VI'l' il'l' IlltilllO:

I

'Oll\

I'

A IIt! IIi

l

n,O '7

ll'illta

J'iUltlll

t'irll'O

1 h'ill!

di

1'. 1'1

'iII 'o di

,li I

J'

OHDE I DO EXEHCl1'O

•

I

Regimento do caçador s n.O 3
('apit'lo {. ctunlm nt 11< I' .,im mt fi
Ja 'm Artlmr do )[a (':LI' 1I1w' B I to ,
continuar a trntnr.
Rogimonto do infunter ia n,O 8
Alfor " Vntonio
Iariu dn iilvn, cinco ut
continuar a tratar- c,
Regimento do infantoria. n.O 24
Injor, .II) " Alv I' lu ',i, Vuz
'uta di.

,J

para

din

para

para

t

trn t nr.

I',

II ,

-Lle nç
(lU rc 111:

lH6

ORDEM DO E ..'EUCITO N." H
Regimento

de rnfantoríe, n.s 13

Alferes, José Francisco, dez dia'.
Regimento

do info.ntoria. n.s 21

'1' n mtc, Albino Augusto de •'ousa, trinta dias.
Obituurio
Jl'i!Jl

D 'Z nnbro :31- Tcn nte coron I rcformad«, ,J O::;',

• oan'.

Alb rgnria,
1 !):.!

F evcrciro
»

•

5-

\Ijlit, o r ifomuulo, João Antonio L P' .
AlI' .r S ruformarlo,
'usíodio Pinto.
10 - A II' ires (1' in fant 'ria 111 innctivirludc kmpuniria,
.J ncome Fcrnundo (k Nou:a.
7 -

»

II

»

1 {j

D

l'

II

I!I

II

~I -

Capitao 110 rceiiu mto de ':\1',1<101'\',' n." J~,
.lueinto
ngu. to Cama .ho.
lfcr '. de infnutcriu
nu inncti id:ul IrunpOI"arin Ft',·llll·j 'o Podl'igllc .
Tenente
(lo l'l'''illlt'lllo dI' inf ntoria n."
~ 1 Anuibnl
t l'b:lllo (lo •':mto ('01'
(1 i1'0.
l':'illlciro olliciul da .ltllllilli tl'lll' to militaI'
1'l'fOnlllHlo, ('0111 gl'llftn:1I' II d( Ill'tjOl'
\(1011'110 ('" nr I hlhan I,abonh'.
(''')litlo
,lo , tn 111 muior d" iufnutorin,
•'illlao

JUI'!Jt

,JOI'

'el/u/idu

rI

,I\ •'ilvn

}'illll'lI1

urel il'u 1 'iI/h iru

b tói 'OllfiH'lIl'.

o dIreoto

r

tlll,

.1.

J'1Ir{rtdu.

1 •u

(

'I~UlET,\lU.\ ln: T.\nO DOS ~E(iO(:IO' ()/\ G ERR.\
ts J g M \J '{) DE 1 92

Publica-

.

9 I-I. I Ptil

ii

o miniatro I' ~ icretario d'e lado dos nego 'i08 <ln gll rra
a .sim () t nhu utendido . fü~'u. '_ ecutar. Pu 'O, m 10 de
março de 1 92. = REI.
Jorqe ümclido
lordciro Pi
uheiro Furtado,
Srmlaria

11',1:111"

dos

lI~g"ClUs

da !"lrrra-lIire('~itll9I'lal-I.·'

n"patli~.to

11,'i por 1)('111 declarar 1111110" tIl' ncnlnuu "m'ilo () di"
('l'(:to de' in <1(' julh« (1(, IH >!I: (ille ('I,fh'oll fi',!'a (lo qlladrll (la )'t"III'diva
arma o 11'1)('111(' di' l'111;{I'nhl'l'lIl cm
1'1',
"i(:o 110 ministrri« (la (Iii!' I puhlica,
('OI1II1I1'I'('ill I' indu '
Iria Alfredo "a ii Piuto (Ia' l'i":1.
() mini tro
('(')'(>I:ll'io d'l'statlll rlus 1I('gll('i,,;; da g'llI't'I':t
a 'sim o tenhn cnteudido (' tiU':t executar.
1'.11:", ('III lo d"
111111'1'0 dI'
lH!J:!.
I'EI
./(1/'(/' ('((/Ir/ir/ri
"(11'(1, im I'iII/II i;'u FIII'!((du.
'
"','sl<lll" dfl'

:"rtl'i,ll"IiI

11(' '111'111

,IiigIllH,I-lIlrl'r~;1O
~,'r,II-I. Ikl',IIII~~1J

'1\ I1d.. ido 'll'cI·ita a dI' i ti II ,ia IH·didll p,'lo ulfi>I'I' ti,
intillllf'l'in
('III pl',jtli%o dI' unti 'nid:ull',
('ul'lo \1 ur 11 til di'
\ mo riIII , dI' contiuunr 11 1 1I1t1':UlIllI' a l'OllllUi ,1111 di' 1')" i 'o
para (1'11' lia via i(l" llOllll'ado por c1('('I'f'tn de :.!:.! Il . 1\'11 ln
rle 1 !I: 111'i JlOI' III 111 <II ('IIIt'HI' 111111" , di' lH'tdlllln
"III illl
11 'iludo
ti 'J'I'I'I .. , 1111 purt" (1111' Iht> diz I" p~,ill1 Vlllt lido
:i ti l Hntll'iol' ilHa 'lO (II' I'l'illl ·iro lU''; ut (I iufillltl'rit\
elo c ,'1'(' ito.
O milli tI'O
I

illl

(1

(I

((Inha

lIIar~n

Ilhei/'u

(lu I !12.

Jr'lIl"tCldu.

~t'rrd,ItI,(

,1'1' 1,111"Ilu

III"JIIIII> lia

JIl rra-Iltr

· ad.lria .I'f 1~llo.In nego io .10 gn m-Itire

rão 9 ral_l.a

n parti

io

OIWEM DO EXEHCITO N."

1!)(I

!I

m nte nomeado }JOI' portnrin d(' 7 de março (lo nnno
proxilllo passado.
O ministro (' soerctari« d'cst.ulo (I(J~ IH'go 'iOH (la gllerra
f':t<:a oxocntnr. Pa\,o, ('111 17 dI'
assim o tenha entendido
Jo I'!!' (hl/(lidIJ nm/,';,." /';llwrço <lo 1H!l2. - HEI.
1IIi"il'O Furtado .
. I'!'rf'I'll'Ia 11'I',lalluIII" 1I1'~IH'II"lia ~III'IIoI-

Ilin'rr.ill !1"I',tI _I.a

Ill'jlóu'lir:t11

l~lll('ollf'ol'lnidtlll., com o (!i:;po:lo uo tll'ligo 1:11." do )'("
glll:nlll'nto pal'tI n (ll'g'anisa 'ao d" 1'1',1'1'\ a do I' ('I'('ilo :t('li, o
do j 1 d., dl'zl'lllbl'o (lo nnuo proximo p:t8.lIdo:
11I'i }lOI' 1)('111
nomear a)f"I'('S dI' inluuteriu
(1(, !'I' 1'1'\'11. 1101:\ 11'1'1110, da
lei, o, ('ltl'fl',~ rle li '('Ç:tll (II 1.' ('la l' do extiuct»
('orpo
da gllHl'da fisl'al, .JO/LO )l('llIle~, Autouino
.JOt;t', da Borlla,
'I'orqunto PCI'I·im Cnrneir», .João \lI lll"lo da Nih-a Autonio (Iuilhcnne
(la. 'il\'H I' .ln 'l' Ali Clnio 1''<'I'I'l'il':1.
() ministro (, s('I'l'l'Ial'io d'l' tado (lo' I)('go('i()~ (til "ti '1'1':
a im o tenha entendido (' f:l~'/l C . cutnr. P:lI'O, em 17 di
lll/ll'~'O (1<>
I H\l2,
HEI,
'/OI'!!1
hJIIlidlJ ('ul'd, im 1
II!/( iro Furlado,
lr

J

;_

melaria t1'rsLldo tllI. III''orlll. 11,1 '1I1'lt.I-IlIlI'1

Em ('uldul'llIi!l:uh\
gllllllllt'lIto

:J 1 di'

pal'a

('0111

o

di

II Ol·glllli. 11(::(I

1'0

lia

an 9l'ral- 1:1

to
1'(

III

'I'\'U

IIrll.lfII~.IO

(;11,° do I',
d" ,I IlTilo :l!'tÍ\ ()

adi ro

d('1.('llIhl'o do al1110 pl'o.'illlo pn a(lll: h, i 1)('1' 1,"111
(1<\ illfillll"ria d" 1'1', ,'\II 11 II 1'11111 da
Il'i, II ('111'1'(, (!t, ('('('no dI' .!.n pia (' do 1':'til1l'!fl (UI'III' da
gll/ll'(lll fi ('al, 1\1'1'11:11'<1" .111. dI ('al'\lIlho,
() lllillit!II'O ( ,'I'1'l'lnrio
d'( l'ldo ,III!! 11 "'fll'i" (I" '11 1'1'11
li illl II t '111m pnl
IlIlid"
fill:H \. ('I'lItlll',
('11'11
1'111 17 dI'
11Illr\,u dI' I !I:!.
1:)0;1. -= .I01'!/I (ltllllitl'l
('III'lhir I "~i
11"

1101111';11' 0111'(,1'1'

I'

IIhril'll

Fllfimlu,

:!.IJ _ Por d cretos de 10 do corr ntc
'1'1 111'11t
d,· Li boa,

.'OIWI'lI<lo,

lIlez;

1 !11
R gim nto do nínnturln
í

'I'enentc,
11, Lisbou,

o

t,

(':trIos

'i,I" .. "o}\('I':\do ,I"
Guard

Alfi·1'l ,

(I

Ill1IH'r:l!loJ' da

n.O 12

de infnntvrin ,la cuurdn municipal
}l'llliz:lI'Ilo ,la • '. "" Duurte, pOl' ter
ervi-o ,11\ I' f~'I'ill L ~ltaJ'dll.

IH-III,'

Illli'l'I
J\II

municíp

uo
triu

1 do Lisbo

roeim 'ntu 11.° :l ,1· infllllf('I'in (1"
Frnnei ,'o .10 (',
1'1111'0 d(!

.ro '

LI'JlIII ,

Inllotiviclnd

Por decreto da me

li

t mperarín

d l :
lU

Irtl 1

rvi o

Por d creto de 17 do fi mo m I:
rtllheri

'111

'.
II.

I

\1

ORDEM DO EXERCITO N,·

Ul:l

:3.0_

!I

Portaria

tiiIIistrrio Ilos IIrgocíos lio rcillll- 3,01 nrl';lrti~lIO
Constando a •'ua :Mag' Ltt<ll' EI·}{ ,i qu n'nlzuns p;ovorno civis l:I tem rradamonto entendido <ln '(' r 'f'cn'
~.·mlCllt :1, b. ixn do serviço eflectivo o documento C'.-igiUO 110 § :3,0 elo al'!igo !l7}' elo regulamento
<1(' :?H <11' outubro d 1 DI :íq\lcll' (111(', tendo pl'( ~t'HllI P \ sonlmcntc
II scrvieo
milita!',
pretendo
ubstituir n'este quulqru-r I' '«rutu, retlt!'ícI:;"O qUI! Illlo sr. :tt']m na letra tio ('itado nrtigo IH'III 110 'spirito tio l't'ft')'iclo rcuulnuieuto : manda
11l1'ti1l10
:lngnstn SI Ilho)' (pI<' os 150\ 1'1'1I:tt!o!'C'!i c-ivis do' (li\'eI'HOS c1i~!I'ic,t(),
li!J1H m, llm'H o,' devidos 1'1l'.'iloA, 11:1 intt'llig ncin de (1" \ lllLO podem a" ,ita!', ('UlJ\O sub 'tílutos
de' recrutas, O!ol indivirluor
<]11'
.i:i. I( Ilham 1'1' '>llnclo ('1'Yi~'1I militar,
,'('III 11'11' este
cxhilnun a hnixa reln tivn :I
todo II sorvi 'o li qw' (', tiveram obriendo .' 1-\(""'"11<10 II ll:ltureza
(lo 1'11 ali tnmcnto,
('olltpl't>III'!1cl( ncl" portunto
II
I'fr'divo
I! o da.
n' prva
('0111 l'('f~'t'l'II('ill ú'llh·lIl's
1J1I1'
tClIlul1ll !lido ()hl'i"lulo'
a (I" ('I1lPl'llhlll-o:'; no ('1'1110 do
at'tigoH
!Hi. 10:3," (' 1(';)," ~ IIlIi('o 11,11 t ,u (I" lt1l' 11\0 J't'
guiam 'lItO.
P:H:O, ('111 :> (lc! mal' 'o dI' l,'!l~,
./11,/ lJicl ""1'/'tÍm,
(J

II

,

Lo

Por determlnaçlo de Sua Magestade EI.Rel:
n11 ri,

('Iwf!' (la :.!, I'('parti '/ u o IIIIlj o I' do .' IlIdo
l'II', nlll'l'ill, .Iu t" ..\1\'1' ti" \llJwidn Ar. ujo.

1II:liol'

,I"

Bstlldo m lor d

1"';111', II 1Il:1';lIr do
IIp

hlldtl:t

I'

d, 1'11r nlt, I'i, .10 ,', J\h.

'gilllllltll

\l'Illljo.

1 gim Ilto <1

llljlll' II IJI.tjol· do ( tnd"
• ' fLvi. I' ('IIIH'II.
}Ó. t Ldo,
Llor

nh ri

.

IIUI •

d

Il,

id

Est

elo m ior do infantaria

(';I)litUIl II ('llpi! o rio l'l' rimout» (le iII f:l nt rin 11.01~
Jt'rallt'i 1'0 1'IIdrigul' ela. ilva
Rogim

nto n. ISda o

Q

dores de

1- ai

\11'(,1' • o :11 1'( (lo r cimento 11.11 I ,11' infnntr ria rln
Hnilllta. Cnrlo
\1111rto \lful'fI ('urdo II. 11.1 J II .Iir,
Ro imento n.O 1 d inf nt ria da R inba

\Ifll'c • () ali' 1',' (lu rceinu nto II.o ;, (lp c 'lido!'.' 11:0
1.').H,'i) 1·:clu:Il'lo Jonquim Calh iro rl \mol'illl 111'10 pedir.
im nto n.O

17 .111'

infant

ria

aldn

p Ir li ,.lir.

11,°

I I"(III,

('I

muni

II

19,1

OIWE.\I

DO EXEIH'I'I'O

Rogimonto

do oaçadoros

,'ul(blo n." 1 da ,1." ('otllpallllia
ct co 1)ias - lllcd;tlha (I, «olrr«.
Rogimonto

,'," !l

n."

a

<lo :!,o uatalhao,

de caçadores

Frau-

n,O 1

Spg'tIll<l() S:ll'gclltn J1.n 70 da l ." companliin do 1.0 balalhào, l\lilitao MOIlil. P:l111)lloJlH -llll'(lalllll
(1· ('DUr",
Regimento

n,« IS do Infantcrfa
Frnnoisoo

do Imperador
Josó

do. Austrin,

Primeiro S:ll'g"llto 11." ·1:2 d;1 :1.11 ('Olllp:tllhia (lo I," 1,:11:1)hho, .;\11111111'1l\Io11I('il'O Lopo - IJ\l'dllllta
(1(1 colnc.
Regimento do inf[mtorin n.v 22
Primvir« SHI'I,-Çl'lllo g'l';ulllildo a pil'illlk a oflil'i:d !l,II.( da
I.~ ('olllpallltill do 1." ualalh: o, Jouquim J.'('li~aL·(lo \'(·11,·/\
( 'm'o,:o
motlnlhn d . col.r«,
Gunrdu municipal

d Lísbou

, f)lda(lo~, 11.° :-iii da 1:' ('Olllp:ulhia, .10 ,', .JOl'g", 11. III
da :!," couipnnlriu,
Antonio Vlvo ,
11,° 17 <la :1,' ('Olllpanhiu, .Ionquim (il'\'g(ll'io
lllc'd:dha
de, ('obre',
0

Gunrd

Priuu-iro
~(:tlllH)1

(·,,)lO 11."

:! da

fi o 1

('olllplIlIhia do bnlnlllllO li," 2.
cip ('ohl'c'.
e'olllpallhin
cio batalh 10 l1,ft 2, ~I:L

BO:l\'ida-l1l1·clnlh.l

:-;(I1clllllo 11.° 1\1 rln ;),11
11111') ltc .. illo
1111 .lulhn
til'
lUIIl1l0

:!,II

('O},J'(',

d

do

x roito
.10.111

I'c I'"i 1'1
('01 JI'c

('

,

11.°
pl"l til ,

('abo
11('

,A <11111 \I\ I'
1111''':1111: ele'

(j,O _

gUlI IIt()

fj

rrl ri.1 Ir~ lall

1'111

,I

II Ofl

rr"l-

111

dl1lh

t. III' rli

III '_

iiiII

) (. PI II,

~ o
I.

0_

,I
li

relan

cm duas igl1:HIH, se risquem

os 1'1'1']1 ctivo: (li7.(II'''H (! til'
\I (,llI'aO (lo comportamonto
cm
vistn dos rcgislos disciplinnrex quando :t }l1'Hr;:l ]las n :'uo!
l'(JS.rvas» ; lia 'I! 'a superior íH' c l'I'I'V(lrlt u iurlicndo
lUI ('t~·
dcrncta quando a jll'lt,IL paii~1L :l primeira 1'111o\('I'Va !' nu illferior quando plli'il'i:t :t H(g'llllc1a,
Tudo aerú conforme o, (' xemph» :lJlOIl t ado nu pagilla
E-I (lo motlel n. o ;) do rogulumcnto lias I'CHI'I'VIlIol, foi Indo
comtudo nos livros de mutrieula I' un: ()Iha d(1 I'pgi til
snppl'illlitla
a a ,iglllltnra
110 oflkinl ({lIP PI'(I ta Il iuíor
(JSVI'I'\'Hm OH I>I'g"nintps:

u

llllll:ao,

•'lia :\(:tgc 1:1(1(, I':!-) I'i dt'It'l'lllina 11'1(' íiqu: III 11<- nenlnnu
«íluito ns t1il'lpo!!il:o ':; lO," da ordem do I' (Il'vito li," t () ,
a , ,'1 dn ordem (lo I' tcrcitn 11,0 •.!!I, mnbns dI' 1
,1H'lo
IJlIt' serao l'Il('(II'I':l!I()~
(lI! a. .cntnmento
(lall ]ll'HI:n '1(1(',
po!' ,m'ilu d'uquellus di. P()sj,:ot'~, () nao I"lllllllll
ido, ([11:111.

do

(h' !l('I'h'lll'('I'

IIt'i,'tlI,('!U

!lO IdJ'l'l'tivo

dOR

'O!'IHI ,

I':. Ct'jltll:tlll 11(' d't, III tl ,t '1'IIlillll,i~O:t
jll'a<;H l(llll "ou"et'com ~i(lo tl'llIl1lft'l'i(ln pum II gttlll'l1. 1I1ttllil'ip:tl 011 fi 1'111
:'to qWtt
p:tI'lI (·ttllll'l'illll'lIto
(lo ,li (ln to 110 .' f"U do Ill'ti"o
:1."1," 110 1'('g'l1lnllll'nto
pttblil~:lllo 111 OI't1l'lll do l' 'l'l'I'ito II," 2
(I, !I ()I' jlllll'il'O nltilllo, II: () {.I', o (1!lI'en'lulo () .('tl l'
"I. to
l

•

I

..

I" ,tl

,('( rl'laria

•'tlil

~Iag'(; tnt!(, J·'(.HI'i, l'ollful'Ilt:lllclo

t I'ibttlllll
tio 1'(II'I'I'lItl
tio

'111('1'

ti',· lallu (lo ur~o in 114~urrra - Olrfl ~~II ~ml-~, IIrp rlt~

prH~·:t

.iII

tifil'lIlla,

do

(','illlf'

IIpt'riol'

ti"

gttll'l'l

I'

(' llllll'illlw

1'(1111

o paI'! ('I

tinindo

III

I'

t.!

(I( t 'l'lIlill:t quI' IIlt1 t:ia l'IJllI,ulo a 1[11 dti IlIllI) (h, \'1'\'i,'o lIIili II' o ,II' 1111'l)('ill II n
111l:I1Hlo 1'\,10 ('011 1'11111dI gtl t'., 1 IIi I nb oh id,
llll·:r.,

'fllHIl

tI(' dI

1'1'1'1 II,

•

UII!t1 r-I.

Ilrp rllr u

I!Ij

t

o

J

di .

lfJS

'I'eneute,

«apiliw,
trinta dias,

UIW.lU,1 DO E" l<;RCl'rO N." !I

Regimento do caçadores n.s 11
.Jm~{·de I'-\O\l,'Il (la 1"oJl.'(·(·a Ornullas,

oito dias.

Rogimento do infuntcria n.O a
J ulio Augu 'to rlc Ca tro Ft'ijt'l, pl'ol'ofl'a~al)
.fuI·fIG Oandido

01',/(il'O Pinheiro Furtado,

1

g tA conforme.

o director gora],

pOl'

fo

,U

SE RET.\IlI.\ I)'E T.\UO

no'

1 DE .\BIIL

I

li

Iica- • : o ,.

'I'

rito o

E(.OCIO· IH GlI:ltR \
Dr; 1 92

'uillt

1.o-lIt'crl'!
11-

r n

rll,ll

ORDEM DO EXERCITO

N,· 10

bem nomear alferes de iufunteria d ' reserva, JlO tl'1'1lI0H (la
lei, O ch!'f(! (I, diatri 'lo de ~,'I clus e, Joaquim .10:;(' [unc«,
c os chefes d :;cc\,1l0, Custodio Marcos (la Silva, l' Ago~tinha (k Sousa, todo do c ttin -to '01'1'0 ela gtllll'lh iiI'{ -nl.
() ministro e secretnrio d' stndo dos lH'got'io da gIU'I'l':l
a. sim o tenha PlIll'IHIÍ(lo o f:t<;a I' tccutar. Paço, em :!.! clt'
1I11lJ'ço (1(· "!I2,
eIU;~1.
.Ju/'!/,'
'audido ~J1'(/("il'lI !Ji_
uluiro Furtado,

Em conformidndo
('0111 () (li }lo to no artigo,
H:?,o I' S:\,O
elo regulum mto pam a orauuisn ',o
I' 't't'\';t do l' . .ruit»
u ,tivo c!1' :ll tll' dezembro uo anilo proximo )la srulo : lu-i
por h nn 110111 .nr vutcrinnriu de·:1.
elas (' cl,· I'C' crvn 'Olll
a fr1'llÜUIl(;1 () d!' alC,'rl' de rc irvn, o medico v it n-inuri«,
soldndo I'CoSP!'\ i, ta da 7:1 l'OIIlJlIIllhia do I' 'gim '1IIu ti," ,I
de cnvnllaria do l mpcr.ulor da Allcmauhu
(lllilhl'I'llle'
Ir,

ua

Artluu:

.\llllihal H.llllo ': II( lo bar{

termo. (l;l I ,i,
O mini Iro ' l' 't'l al'io (I'! tudo
a' illl li t IIhll III 'lId i(lo ('
1Il.I't,'{) III t,!l:!.
1m!.
llhcil'U

t' I' "!II

l'l!

t',

l'i(l!)

tln'

ü (

<ll'Ío

(la

PIlC'O,

l'llI

~IJI(lirlo

UI'"

g'lIl'I'I,l

:! I ,I,
iru I'i-

Fu!'{w{u,

S m't ria ti'!, t.hlo ,lu

II<' IIrio~

ti.! ~u rra - Um

J1OI:!

ral- I, Ilqldrli.lO

, rllarii d'r I1Jo do.

!!.o_

b

oci da

[U

na -llJr

Por d r to d 24 d m rço ultimo:

I:

l"il-

I.a

R'puh io

OImE I DO EXERCITO,
Regimento

T,.

10

de engenh ría

r!'('ll(,lIt('~, 01; :11Ih' '~, I'crlro •\ 111onio •\ Ivnres, Yil'''illio
Julio de •'(JIl~:t, Antuniu til' l\hJl('ida
Pil1to rIa 1\Jofa, .Jo;tquim ,;\11'1'1'<10 IOI11'1ln, c
lbino .To, I" J{odl'ig'UI"
.lunior,
}JOI' Ih('H 1"1'1' :tl'plil':lYC I :t r!i~poi'i\,:I()
do :11'1ig'o -I;)," dp ,!t>l'l'l'to
('0111 iil!'('a ,k lei (1" :?t 11,· !leI'. '111h 1'0 d(' 1H(i:l,
•
('apit:lO,

o

Esto.do m ior do rtilh ria
t"11 '1111', Antonio :\Ial'i:t

IH'IllH'11'

:-;Olltll

('.'1'

"anil'; ,
Rogimento

d

rtflh

ri

n,· 2

tenentes, oH 1';';1111110, 1I'IlI'I1f.\
J\If'I,,·tlo EI'l lrunco, Juuuurio
de Arall.io
HIllIlO. ,.• Io!lo
('Illldido
Furtado
tI(' 1\11ta .lunior, 1'(11' 1111's 1'1' al'l'lil':1\ ,·1
ii di po::.i,:a" tio :tl'ligo
·1:)," ti" d.'('l'l'to
('u111 lill'('a ti" h·i tI(·
=! I (I,· d('1'.1'111hro ti" Il'{(j:l.
Primeiros
11C to nia~

do art.ilh ri

Rogimonto

n,O 3

Primeiros tenente
() "gtlll(lo, t"1l1'l1ft . F.'I·l1al1(lo d.·
:\[Ilgalhí\" . (' .10 .', ,,\lIim () Palia 1"11' 111(' ('I' t1pl'li1'",.,1 a (li !lo ii': U 110 :Irti<'" ,1.I,Q tio ti. 1'1'1'1" ('0111 f''')'I'n d,'
lei (II' ~4 (11' r!f'i'.lllllll'O dt, 1 (i:1.
:-;011 ':t

'o

I~I,tio
11:1.

li.

" ti

J'lh

11

I o

J"J' ('

1111

II'

"II

li

t)

I 11('11

lI'tI
IIbll

d.

Maria
211,

Rogiro nto d o çador

J\illl1alltt

,

11')1'

III

.r" I.

\lItlllli.

n. 1

da ( onc

,j"

J'

o

Q dor

(;fI·

l' J' d,··

II.

li." li

D,o 1

I

I

'1
111 III

Regimento elo ínfantertn n.« 10
o tenente ('01'0111'1 (10 1'tgilllt'nto n." ~) de ('a~'H(lol'l'H ele lj~l-Hci, Custodio José Guilhcnnc F 'ITeira Durão,
Alferc», o primeiro ~al'gt'Il!() "I':ulll:ulo nspirunt
ii oflicial, ,JOlto .JOHI· l'imenn-l 'I'eixr-ir» Pinto ]<'I'io,
01'01\<'1,

I

Regimento de

('apitao

n.""O
elo 2,° 1 alallll o

ínfuntort

da La companhia
() tenente,
•'oHres elo Olivcirn.
Tcn nte, o nlfcro: (la g'ntll'cln municipnl (l( J orto, [:1\'.
l'O
Pinto.
Regimento de infanteria. n,O 21
('apitan (la ;1." companhia dn 1,° b:1tnlhllo,
t('lH'lItt' rlll
re .. inu-ntn ell' infilltft'l'jll II." fi, !tO!'t'I'!O ~[al'i:t rln 1.'ol1.I'r':I
•\lltOllio

(I

:\IOllt('il'O,

(':'Jlit: () (ln I, {,()ll1pallhi: Iln ~,o batlllh:w n tr mvnt (ln
)'('lfilllentn ele infnnterin 11.° li, Lniz ,lo t' BI"IIII'O,
'1'1'111'11 tI' ,o
alfi·I'(' , do reuim IIto <lo (·'I~':l(lot' 11.° til,
Jacinto dos Hei '(lo 1'1' rim mto dI infunt ria n.? Hl Ma.
uuel Rodrígue: 'I'cix .iru.
Alfer ,o 1\1'rente ajudnnt
do r imento d infuní ril
n.o 1f), ,Io . l"l'l'Il'llIIl
.Junior,
I

I

J\If, I'C ,()
li."

:1,

Fl'lIl1ci

oglmonto do lnf ntori n,o 2·1
III'" lItll ltillll nt (11)1'1' rim n n ii.
('fi Antonio
(f 1"11 il'O,
QUlldro

\lli

I',

cl

ria

'1\('11110"1'

20.-.

FI': 11 'j co ,I, Cnrv lho. 1'01'
"i(: II (lo mtigo I ~ 01. «ln d
outuhro ,Ir· I •

til!
1"

t c

compre II ndidr 11 di poIII f r 'li d
lei do :IC tl

Por d creIo da me ma data:

". -J'url ria
-I.

parI!

OImEM DO EXERCITO •.•

:!Ilfi

;). o

10

Por determlnaç[o de Sua Magestade EI-Rel :
Estndo maior do ngcnh ri

(1'11('111\' (lo 1',·~illH'lIto (h· ('II~ mhuriu,
PI"
(It·o .\lItllllio .\1\':\1'('8 • .Ioaquim
\lf"Pllo ~Iollra(), .Joan \tI·
go11 to Yl'iga da
'llllha, .\l'n:ddll Allg"1l to d .. ~llll :l (J11I,j.
1'0"', Luiz August» L ..iti
Antonio HOllri ruv 'lwll\·im, ..
Alltollio
Jos!"' ~ ·(·H. MI·lln.
'I'1·IIPIÜI'8,.l

(l,

4

R gim nto do ng nh ri

'1'

o
fa\·h:lIlo

J11'IÜI',

n01l1a

d .. 1'. ttulo
I·'al·in :'Irai".

fI'III'lIt'

mninr

U gim nto <I urt.í lh

d .. l'll"l'IIIH'l'in,

,lo t'

I'h\ n ," 2

('apitao Iln 1..' bnt"I'ia, ., \'llpitao (I., I' cim
lht'l'in n." ~)• .lo l~ ,I.· Bpil'l' , IUll., p('llil',

II,· nrl i-

'1110

1 ogim

(I'il: o rlu

nto dI urtilh rín n,O Ô
1'(Ill1ptlllhill
., ,·:tl'il (I dn

I, il
I'l 1111 nt» .t ..
:.!•• IOôll(ltllll (: tl'l'iu PI lo I' .tir.
('apit L) d,1 l,ft l'OlllPilllhia,
II • \pit
o (I" (' tndo 1I111iol' dI
lII'lllI'l'l'i'I, ,lo ,'. Ih(l!'j'II'
L 'p II dI' M IIdoll(··t
~Into.
urtilhoria

II,"

,i1111'Il t"
• ihlt.
du

11\

101'

inf1 n

ri

lo )' "illll'lltn
i

• 1 I 1'(1

d·

<I

\ IlII ,,'1111.
dt'illllllltilll.

iII
J.!,

.

II

II.

II.

III

tlll

ti n

1.;

I

21

II

111
Regimento de

Ol\Q

doro

n, 7

\It~,l' . fi nlfer
() n' riment« ,\
J'1'illJ<'i 'o:Tu " 1 iuto, pl'lfl p dir,
dor

d

l'lI

inf nterin
n." 8
'1Ilore

II.

n.? 21

.~

.T,

II

Antonio
inha

judnnt

,I,

'.'

'I'

'ito

.h

.1

n, :!I

ORDEM DO EXERCITO N,·

)fajol'

ci

{'O

10

Regimento de inf nteri
n." la
o major (lo 1't'~illlcJlI() (li- cn ':\I\OI'l'S 11."

Augusto

Martim:! de

1:11'\

,1-'1';11\-

alho, }leIo pedir.

Regimento n." 18 do infnnterin. elo Prinoipe Ren.l
Ten -nt , o tuuente (lo reuitneuto (lt infnntvrin u.' :!()
Inrco: Pinto,
R gimento

T 11 'IÜ 0, o tenont °
.João Vieira Tuvnre: .
Regimento

'I' mont»,

o

do inf nt ria n.O 10
(\0

regim nto do infnnt 'I'i:

de infanterln.

11,

11,°

n,O 20

nto (\0 n,,,illlt nto do inlanterin 11,° :! 1
.10 I" .loaquim I't rI ira, pelo !H',\il'.
('il'llI'I,';IO Iljll(lllntl , o l'il'lIl'gil n Iljll(\lInt ' (lo re rim mto <h
inf;llllpl'in 11,o:!:! Jonquim AIJf'1I lo tIl \11lI itln l' orn-irn.
t<'ll(

R gim nto d infanterl

irur
Antonio

n,O

2

. () .irur ·i, o nj1ll1lllt,
1'<'1'1 im (II' • '011 n.
.

i'I) njw\llnt

Regim

dn

ter ('ilo

nto d
n, 7

Alfer: , o III 'I'( cio
tOllill ~lal'tl'lI'
llronz«.
1'1

\n-

11.

lu
( 'inll·.i II
militar ri

ln,).·

LI

HIIJI

I

J

tri to

Di

d

infaut ril

I,

o

"

'ln

de

«IU}Hr'inIlHn1Cl('

(111})II\1"

r-

)l

ul 'J

1111

d

n.lo 1.

1.

Guarda muntotp 1 do Lisbol~

Prim .iros (,:tIJll~, u." 17 (la ~.\ ('01\1) anhiu Vidol'ino
(lo Hllll I Ol'i, e 11." :l~) (la fi. \ t'olllpatlltia
Antonio ,JolI" F\··
licio
III ·(Ialha (1(, ('obl'(·.
Hul(1ado II," fi;.? (la fi,l1 'olll)l,lllltin, Antonio de lirnu(Ia - III '(lllllla (!t. prata,
(tu rdn munloip

I

11\1

17 (lo

11.0

'01(1:\(10

lIll'clalha

dI'

I'

1 do P rto

(111;\(11':10

tl

J () \ )[: -

-avnlluriu

COIU'l',

uurd
ãao 1
n1';.)l'lIto n." 17\1 lIa 1,' ('lllllp:tllhin

fIo hlll:dll, o
1
lbino Antonio
lI\1'(hlhn ,I, cobre.
Primeiro (';l),0 11,11 I:.! dI! I' 1I11Jl:lllhia lI,o!:1 Lili;" (la ( :tIIl:1l'lI E:)lo to nll'(llIlI"1 d ' pl'lIta.
l'rimeir»
('nll(l 11." !I:.! da li. ('ollll':lIIlti
do !Ial III:
II," I, ~1:t1l'I\'1 )'I,t'i,'"
IIH\dalllll (I" I'ohl'l',
•'1IIdnd"
II," 7~ Ila:l.
"Olllllllllhin
do },atlllh:lo 11,° :1
Antoui»
Luciano ti I Cone iI:,
I' 11,°
.li .ln \'11111)11 nhi:
11,0 I ,III
.Iu iinto .lo ~11'(1, ir«
II ,11111111 ,I
\'~llll'l.
'pto'lludo

11.11

<I

II

t .• Oompnnhit

.'ul(111,11)

II."

III' "
..

I.

fi

• -,

(frtm,

ii'

12-,

d

\lnllll.1

dminf tr

I. .rnan

Q

o mt1it r
-1111

ti til"

,I

~'tI-

1

,0
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11.fJ--))jn'n)u IliI "llmini Ir,l~áo Qliltlar- 2.8 1I1'l'ilrli~iill

Declnrn-sc :
1.o (lu \ o pl'C'<;O ]HlI' <Ill aíu l'a<la 1':1<;1 (h· pIO foruecido P slu padaria militar 11 111\;t; (!to fl vcreiro ultimo foi
de ;J~), róis.
~.o (lu \ as ra':,'i'!'~ de forrneen
110 111(' 1110 IIH'Z
uiriun
a ~1i7, lU l' 'Ii" cndo o uruo I :.w!l,!i7 I'I,j I' a palha n f>i ,r)~
I',"is.
I)

!

12. o-Licenças concedidas por motivo de mole tia ao orneia e empl'cgado
abaixo mencionado :
Em e : o (k I do f 'v !'t'iro ultimu :
nógim nto d
rtUh ri n.":2
Veteriunrio .II' 2:' (,Ja P, Patrieio ,lo ,', ('olltinhn
('OPl1ttl <lia
para -onvah ( 1'.

n.O
BUlld,·il'.l.

cin-

dor

I,

('''I'ull'

}11m

J\1l1011iu

.10

ti,

Pinto

'1I1a

dia

(' trntar,

Uogim

di,
\11',
h'I ln

Iii"

I'

1'.

1'.111 ,

II')

dt' " ,lu

U gilll uto

'J'! IIUlIt·
tr

11111".

pUI'.

!l.O

III'

III'

III

z:

11111-

1'111 I I

..!1.1

\Ifcrl
II ·tllnllllt!ll
II r eim
I· 1-l't·j . (I 1'10 \lb .rto \Hiu'o (
Il trn 1111',
'I cnent '

r 1I1l1l")

n. I:.).
tr 11.11',

\ IItOl110

D,O

('npil o)

tr tnr.
1~1II

21

• 11)\', II!,

1:~di

III

dia I.

1110 li! ·Z :

trin
1m

III

)I:

illl

,li

r Ilt

di

I'

.H t

l:L

Licenças registadas concedidas aos officlae abaixo Hlenclonado

Q -

Regimento

Ali' ires,

d

ng nb rio.

J ()~i, l{o,lrig-II', .r uuior

lbinn

vinte tiins.

nto do O çndor s n,O 8
AIlg-u to Krus (' (l01lH'
)lI'OI'Og-:ll'! o por

Roglm

'1' ment "
H,

.J:I)"U\l'

'!lIa (liH:,

1 L o - Foram confirmada a licença' registadas Que o comm ndant da
1:' dlvl ao militar e o do com mando militar central do Açor, con·
cederam ao officlaes II.balxo mencionado :
R gimonto

'1' nenu-,

ri 'ol:l\I

R gimonto n." IS d

('apitlo,
di

Antonio

do o çudor

1 ,·i ) \ iut

n," 10

diall,

tníunturtu do Imp
Frnn IR o Jo

Vnmluurem

I'

dor do. Au trln,

ti

I ,

H. gim nto d
('III'Ollll,

1'. t

inllllL

.10 (' l."li,!'inu .',

I ('1111 UI'IIl

I'

riu

11,°
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• ~cr .tnrios d' estado das diversas reparti -oes :t flW:llll cumprir, publicar e ('01'1' 1', J)luh no pll)O, aos l~ (h' nln-il IIl'
1 !J~, -Er...,IU.J,
('0111 rubricu
(, g-nal'(lll,· Jusé f)ill,~ /r'II'·
1"1 ira
A nion ia A,'l'I'{"~ d, (/OIll'L Ú. _ .[uw/uilll II,tll'o tle
Ollueir« ]lfadil/!:!
.!OI'W C/lu/iria CUI',z iro Pinl: il'o F,II'.
tado
Francisco J()(/JIIÍIII FU'I'( ira do Amaru].
Antonio

ti 'Oll,WI
ilv« (!() '116 Lo/lO = Viscllm7 dr. CluwC',ll, iras. =
(Logo:!l' (10 sêllo gl'andll tIa arma rcnca).
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L, .T'. 'h., dez a I'. C, P. 375 t>4, uma a 1>, \ L
e outra, n D, C, IJ,
2 ,todaH com () P 'so hruto (1(,
(j:420 kilogrnnnnas,
cont 'lido uuu-hinns 110 valor !l(, (i:DHi')
francos, e vindas (lo estrangeiro 110 vapol' íaint M(II'c. com
de, tino ;t fabrica ele nrmus.
Os ministros (' i!1'('l'l'ttll'ios ü'e:t:Hlo
(los lwgol'imi da fazeurln e dos da "111'1'1':\ 11, sim () tunluuu vutcmlid« (' 1':1çmn executar.
P:I~O,
('111 :11 .](' 111:11'('0 (l.~ 1 \):.!,
1l1':J.
Joaouim !lN/}'U (I, ()/i,'/ ira i1111J'fill,~ .}U}'!/' (III/did(/
('U}'

deiro Pinheiro Furtado

'1' mio Ric10 nomcudo pam ir d('f\('lul'l'lI!tal'
lima commissãc de serviço 1\0 1I1tl'III1lHl' () priuu-irc I'Hl'g('lIto do 1'\"
g-illH'llto (1(, iufnutcri«
n." IIi, I':dgal' -'lal'ÍlI (J.' 1,1'1'11 ('II 1('110 Hrnucn : IIl'i pOI' 1)('111 promovrl-«
:to po to tlo alli'r' ,
fi cunrlo p '1'l<-I\('PIHlo :10 ( ('I'eilo .1(' l'ol'!II":ll
('III PI'I'juizo
da pl'Ul.'USmuis :ln!ilY:I dn lia ('Ia I' (' :lI'lIIH, IIIl Icrmn
(lo ducrcto ('0111 li'I'(':1 .1(' Ipi d,' J() dl eh IlIhl'o d(, I lti ('
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'[TO N." t 1

Igl<'ilia~, ~oldH(lo n." ;) (la 1." compunhiu
do 1." hatalhão do rl'g'im mo de' ('H(:ac1or'l'\ n. o 10, cOllcl('lllnnc!o
na pena de dois unnos dI' prieão militar, (1 Hconlllll(]o-I:Wlh o t mpo dI' }>l'isllo pr'v ntivn, p ,los crime« <1(' distl'/lCÇ1W e ( x travio (1<- objecto: mi litnres-« }l('J'(lo:I<]1I a
t 'l'ça parte
do resto d:t pena.
J )lo, soldado 11.° l~ da ~." compunhin do 1." hat:tlh: () do
r gim nto (Ir infnntoriu 11." :~, condcmnnd» nu lWllll de'
pril':lo muior ccllulnr por (lois nnnos quatro meeos oito
dias,
na alu-rnutivu na eh, (]('gl'l'cl por quatro nnnus,
p lo crime dr subtl':ll'(:: () frnurlulentn
' pi dn li l'I1I]>:1.
Joaquim Igl neio, t' rnctciro n." :30 d:t I:' l'Olllp:tlllti: do
2.° batalhão (lo r 'g'im nto li." f> dI' infllllh'l'Ía (lo Imperndor da Ati .tria, Fl'HII .isco ,lo. é, l'{)J}(I'Il11lllllo IUI lH'llll
(I· tr 'II nnnus de pl'i~i\.o militar,
lr-vnndo-lh
em l'OIII:1 o
tempo de pris:o prcvcntivu,
pelo crime cl!' extrn 'jo (]('
(jLjC'do,' lIlilitan's - Pl'l't!oIH]n a t('I'(;a pal'!(' elo I'P t,) <ln
}l na.
Anlouio
1J1I1I1'lt' Holda(lo 11." t I dn 2:' 1.'II1lI11I11Ihin do I."
b: talh () do )'Pgillll'lItO n," !> de' illf:llltl'l'jn
1111 ItI1Jl(')'n(101' ,ll~ .\IIIo\tl'in,
)"I'III1!,j ''o ,ln l', 1'01ldll1l1llU]O
11/1 ))1'11:1
(Ie trinla 1IJ('~1' d,' pl'i" o Illilitlll', di' ('Ollt:llldll ,(··)h, o

José

tI'mpo (II' )ll'i : () )ll't'vt'llti\ II 111.10 {'I'jllll'
,], ()1~jt·t·I(), militart'
)H'l'Ilo:ula a 1')'('1\

(Ia

"btl,;tt' 'I o

(]f'
plll'(P

(lo

I',· lo

)H'na.

o!tl \CIo II." ~lli ,I 1.' ('IIIIII':tllhiu do
2." bnt/lllt: o (10 1'l'~illl"lIln ,I" illflllh ri,l 11.11 \1, 1'011<1"111-

,Jt'I'(lI1~ 1110 (111 • 'il\'Il,

lia IlI'nH

1I1ulo

lIu'

1'111 "llIIla

(1(,

pari!'

IIhh'Il('~'1
o
,III

cll' e10i

,I,·

I',· to da

cI~ pl'i I II

/111110

o t('l11pU

cI,· pl'i

I

milit,

ohj(,(·to

fi

1'1'('

n

lIlilillll'

1'llli\'I,

-llI'l'do:ICII\

11'\'lIl1dll-

('I'illll'

1"'(0
li

II""

I

)11'1111•

• I HIll It'I
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ol<lado II, :!.In 2. ('()lllp:tllhill c!o 1.° 1,11talh: () tio )'('gillll'lIll1 (I" illfllll ,rju 11." II ('lIl1d 11111 Hill
11:1 111'11/1 dI' dois anilo
cip pri I II f1IilitlLl' It \'lIl1do llt(
('ollta () tlIITlIH' dI' pri :111 pn \ I "fi I (11'10 (I if1l d"
Irll\'i., fl(, ol,jl)('lo
lIIilitlll'"
1" I'd" d, I '111111'!
cio 1'1' lo da p'll: •
,lo" . old:1I11l 11.11 71 (ln I. "Ollll>.lultin,
I. hllllllll1
I', ~"II"llto
cI, illfillll(·l'il li. I ti "01111 IIIII1UIt III P( 1111,I,'
clol fllIllIl til' pl'i I ii IlIilil.·
I· 1H11l lhe' '111 "01111 "
1('lIlp". ,I.· )ll'i,.'1
I li' \, IIIÍ " }lf'lo (I'itll' (
11\'11'1 ("
•
ti . "J,Jl'dll
1I11ltl 1'1 pt I' lo dl\ 1 1,'1 I (I t t ti
1

(l

ela ]11'11.1 •

•J

to dI' A Ill,im 1·(Ji"
,1 I."

lOlllJl lllti,

mu

i('(J

1,.11111111'

tI(
cl

(I

-

2'21
lllt 1'1'11:1 ,h, tru
nnno (I }lri ao mi.
!"valHlo-J111' "III 'unta () t"lIIP" ,Ie pri ; o preveutivn, }l"!o ('I'iulI' dI' inutili H~:LOvoluntariu
,I, ft)~i,,(,to
militar
1'1'1".10:11111 :t tpl'~1I partI' d" 1'(', to ,II P' 11:1.
• [ann«I .I,,', oldllllo 11.° ll~) ,1.1:1. ('lIllIp. nlii ,I" 1.0 batalhao do rceiruouto
dI' infantcrín
H.O 1!1, ('UlII!( 1I1Il: do
III! JlI'III1 ,1" II'
anilo
(h pri :LO militar. lcvnndo-lhu
em
contn o t('11I11O rlc pri 1\0 )11'1 veutivu,
)" lo vrim
di' II!'.
t 1':1<' .: o fl'aucllll!'lIta
]I (',Ioada
a tercu p:u'l' til) 1"1' to
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'1111,

Tubl",
ohl:ulo 11,° 1:111 dn 1. compnnhiu do lmtalhaI) n.? :! (la '11111',11 fi ('ai condemund« IlU P na ,I"
(IIIi :IlIIlO ,I 111'1." miliu r I, vnn.lo-lh,
.'111 l' II I o
tempo .1 'pl'i
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cin to de Abrnnto , qUl' foram provi ..ori.un '11! nomctulos
portaria de G d(' abril do :\l1110 pl'O 'imo paflH:tclo.
O ministro
Hl' .rcturio d' 'st:uln dnfl llt'gn .ios !1;~gnorrn
assim o tenha entendido
' rapa c . icuínr. Pnço, 1'111 ~ 1 d
abril de l,'\J2.=lU':1.
.J0I'!1" 1'/IIrlillll Iordeiro Piu]! iro

por

Furtado,
rmlaria d'r.lado do Jlr~ocio da gllma-lIirrrçao

grrill-l.

I

RfJlarliriw

Em conformidade
com () dispo lo no artigo 1:\,I.U do
regulam mto para a (I) ganil':ll.'iLo (la }'I', -rvn 110 C 'l'l'l·ito
nctiv» <ln :11 d(' dl'''- nnhro (lo nnno pI'O timo jl:l ,;:ulo: lu-i
)lo!'

110111':\1' :111'('1'(':; (11' infant 'ria d(' )'(' (I),V:I
no. j('l'(la lei, II t'h('f(, dI 8('(' 'i'i.o (l( l ." {'Ia. (' do (, ttincto
corpo (la g'lUl1'Ila fi,'{,:lI, Victor ~[alltl(,1 (JlIilltino Trnvn . o.
Lop is,
O mini Iro
. 'l'rl tnriu (1', lado (lo
J)('lll
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n im o t mliu cnt 'I\(lítlo
t'n 'Il
abril ti 1 U~, = 1 bI. = JOI'!lf
Furtado,
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Por decreto de 7 do corrente mez:

Pnra

g"o

at':1

\ nlltll!~t'll

1,° ,I eartu dt' Ipi ,I, 1
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1'11'10,

Por decreto de 21 do me mo mel:
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(Iomcs
j1llgados

(10

TlltI{'im

promptos

N.o 11

irlo
1110, I' .JOIW )[ol'gII!10, por terem
]Iam lodo o !'n'i~() pela junta militar

de snudr-.
O H'l'irantc
(ln Ilil'('{'~'ao (la admini t1'<l~ao militar ('11m
gra(lllaçâo
de nlfcr "PIll inn .tivid.idc tumporaru
m ".I'ncimento, Antonio
Bomnul» O(lllH'R p lo haver 1'1'(111mio.
Inactívídado tempornrta
() coronel (10 r 'gimlllto d ea)IHll1l'('s n." 10, AugIU;!\!
Maria Cnmncho, por ter sido julgado incnpuz do serviço,
tempornriamcutc,
pela junta militar (I .IIIU\I'.
() tt')I('Jlte dll rcuimonto (k infnnt 'ria 11.° 1!l, .Jo. I" ('a 1"
~
.1
do. Valente, :;('111 vcnuinu-uto, III ln haver rcqu 't'11 O.
(l

\lini.lrrio

110

nr 'OrlO IIn n'illo-Hirt'I'!',
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I'lalll,1 iulllliul Ir,1 01'011111',1 ('ÍI ii

~,n IIcÍlarlirão

.)

\.

i

l'lI 11II 11

tl'a-

OlW(t;M DO E. "ER TI

J'Jgm~() ao g'ovema<lol'
pl'ÍpntcH

110S kl'1Il0H

'o • ',"

II

civil do district» ali propostae \'0111plll'a os effeilos do Hl'tigo 70," (lo

l!

referido regulamento.
7," Aos recrutas uluunmlos ao serviço, como supplcntcs
ou eff -ctiv» , damo S 'IllIll" as commissõos de rI' .rutamunto, ou OH admiuistuulore«
(lo cone .llio uu hnirru, ('ullll('('imonto <1(' (Plt', no caso <l(' li' julgai' nn ofl'l'lI(li(!oH 'llI H('II:!
direitos, p()(lcI'ào I' clamur dentro do !lm"o de UIIl nnno
para o tribunal compr-tcut«,
contra o ('11 iudevidu chamamonto; bem ('OIllO de 1(11', qunndo
'jalll .lunuado« lIal'lt n
vaga de ulgum rcfruvturio,
podem prolt\()v('r dil'l' 'ta ou in<liI' ctnmentc a capturu d'<,Il,·, seudo todal' iIli nuctoridadus
administnuivas
I' judiciacs
ohl'ig:ulaH n .lnr-lhc: nu .ili»
para esse fim, nos t"I'lllOI! (lo urtigo 1~7." tio, obrcdito
regulamento.
Pa)'o, em l!l d(' abril ti' 1 lI:?, J(},~t·IJiI/.~ Fcrroir«.

){lIgt· !Jlt!l' EI·HI'i, }leia I'n(·tal'ia
d'(. tado
da "lIl'l'I'a, ('III 1t:tI'lllollia 1'0111 II di p(l to 110
al·tigo I:!," tia ('/ll'til II lti dI' }(i dI "hl'il cil- L ~)!I,lIO·
Illl':tl' dil,(,(,tot' do dl'JlO ilo 'C 1'11 I di' 1I1l'dil';tllll'lllo
cio I' ·1'1'

do

:\[aIHla ~lt:t
lH'gol'Ío

phaI'IIIIH'('ltlit'(I
dI' l. ('ln
('(I dI' ('III"\'III1I1l,
l'ill:O,
1'111 ~I
til' lI),ril dt I lI:!,
dei/'() I>i/ll/l ;/'() /r'(I/'lm/",
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Prilll'iJlI'

Rogim nto do O valI ria. D.O 9
do ri' imcuto n.?
de cavallarin

() tl'1I1'1I1('

I «nl

du

\lfl·(·,lo Juli .. de Liinu, p( lo I' '1Iir.

l:s ado maíor do ínf nteri
'I'eucnt« • o 11'1I1'nl',. tio r H7i!III'lIt (It..' infauterin 11.° 4.
I11'mi,!lI' Hih ,il'o de Ahu 'i,lll
rl ~, eompnnhia (ii alI:
mini: II'aç. II militar, Antonio MUIII iro ·orPllf'il't\.
I'

R gim nto d

dor s n.O 3

o 1 nr nt l'OIOIl.1 ,lo I:ul .. 1111 ior de
Luiz Uni:} 'o de Oliveira.
III • o !Pll·l'llt· (lo n O'illl' 11tH ti infauterin 11,° I:?,

fI mentr
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iufuuteriu,
'II'IH

,1111 iII
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Regimento d tnfuntcrta n.· 13
do regimento dI' infant
Bernardo d \ Brito I' Cunha.

'l'PIWIÜl',

Antonio

N.· 11

o tcncnt

ria n." 4,

I

Regimento n.v 18 de infantaria. do Príncípo Roal
'l'enente, IJ Ü'111'11Íl! do )'('gilll('uto de infuntcria n. (\
José Allgustll 'I\·i.·l!im, pelo perlir.

(i,

Regimento de infantoria. n.s Hl
('llpitHo dn 4.01 l'olllpanhia do :!.o hatllllllw, o ('apitao (}o
lnchnrlo,
1'1'gillll!uto lte infnntcrin 11." :!J, .Jo:;{' Jonquim
pelo pedi!'.
H.egimento do ínfantería n." 20
Tenente l'U['OU 'I, o tenente coronel (lo l't,~illlelltll de cuI,'lulol'('s n." :1, (':11'10, 'l:tl'ia dol' :-;:ll1to:.
\11'1'1'1':-;, o alf('I'I'1! do l'I·~illll'nt()
d(' inf':tnfl'l'ia
11,".
.Iu-

lio

\UtrtHito

dI'

;\1\(11':1111'

I·':tl'ia. 1l1'1opedir.

Regimento d infnnt ria n," 23
('apit:~o da ;V ('OlllJlIll1hia !lo I." batnllt: 0,
1'1' rimcnto
dI' ('I!(::1I1ol'l' n." fi • .J() I" Luiz d(
!lI'l lir.
,
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23:2

Mnrinnno
d m.

de • ousu

Iollo,

1't'fuI'1lI1111o

)l

,la mesmu

nr-

do gClH'J'n] dt' J)J'ig:HlII (, o soldo de
10m :t gr:l(lmt~'ao
90 000 róis ll!('llH1t 'S () coroue I <lo I·.tado maior <1(1 infnn
teria, Migu(·1 lnlln-iro Cm'l'pia lhall<l:to, l'l'f()l'llllldo !H'la
mesma ord -m.
(\))11 a gl':ulll1t<:itO <1(, tenente
coronul (' soldo <1(' l't'i H
1>6,"üOü lll('nHIl(~R, o t'il'tll'gillO dI' hl'igada, dil'l'l'fol' do !to;;
pitnl rcgimontal reunido dI' )':hlls
ligoll!'] Ma imo (la ('II
nha Monteiro, )' Iormndo ]H'l:l mosma Ol'dl'lll,
I)

o

Difl'r~ão tia ~tllIlilli~lra~ão 1Il1lilar- 2:" JI"IIOlIlildo

Dcclnru se :
1.o (~ll o pt'l\'O JlOI' qlll' SIIÍIl (·atIa l'al':lO (1(, p:w ((ll'llP'
eid p la pnrlm-in militar nu J1It';f, dI' llHlI't,'o ultimo fi)i <lt'
3t1,f)(j róis,
~," <lll(' a,' l'a,w'i'i <11' fOl'l'agcll' no IlH' l1lo iuuz snír.nu
a ~fil,()~ I'l'i~.Ii 'lIdo o gl':lo II :!(J~>.OIi "l'i, t' a palha :I
f'):>, !)(i l'('~iH,
I

Licenças concedidas por motivo de moi lia a03 officlae abaixo
mencionado :
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Regimento de ínf nteri
'1' nente Antonio Diogo,
vale "1' em are: do ·JllllpO.

Em . (' . I

()

di' 3 U(' 111[Il'I")

tenta

t'

n," 4
cinco dias parn

on-

ultimo:

Regimento de rtilhcria n.- 2
.' 'gunclo t nent (lldllillul"llt'
prim iro t n
riu a(' Araujo J 'Imo 1 vinte di ~ li ra c nval

do

'U

('lllllpO.

III

10-

din

'1, n nt

di

rn Ir

1-.111

p ra

110-

T

II

Regimento de infanteria n.O21
mte, Josó do [ascimonto Pinh iro, quinze (lias.
Regimento de infanterln. n.s 24
.J ronymo .J OSI" lho Andrndo

Cirurgiao

mór,

• \·C}t\t'ir:t,

e senta dias.

'C

Hospltal de invalidos milit r s do Runn
irurgião 1111'))', .JO<LO .JO~l, de • 'ou a Clu-i tino Junior,
fH'llta dias.

l~.n-Foram
confirmadas as licenças r gl tada que o commandante ge·
ral de artllherla e os eemuandante da 1.a c 3,' dlvlsõ s militare con·
cederam aos officlacs abaixo mencionados:
Est do maior do nrtilh ri
(':trio AlIglI to .Juzurto 'llldl'il':l

('apiülO,

l'

Regimento n.n 8 do o v
AI!' r ·(10 .Julio dI

'I'enent

n.O 13
rI'! n IIt!!,
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ORDEM DO EXERCl'fO

to', qu'

mi eôrtcs gcme:;

!;pgllint

:

de 'r .taram

N.· 1~

. nós CpWl' 'JI10!; a lei

Artigo 1.0 O conting n10 pum o xorcito, armada, gUIll"
elas municipaos c' fiscal
Ii ado no anuo de I HH~ cm
ó

14:ü2-1. r erutus, 'elido 12:000 destinadas para () exercit»,
1 ::>'74: para a amuuln, [);)O para as gnanlns numicipnos (
00 pum a gU:ll'Ila fiscal.
A1't, 2,0 () conting mtc de 1::3;)0 l' ieruta: para n gUIII"
das municipa s c fiscal lWrl'L lH' .vimnunt«
meorporndo no
exercito, s ndo trnn ~'ridas pam as referidas guardas, alí'
ao num 1'0 n c ssurío para JU' '11('11 'r :lCl'l lle 'oJüing('nk,

as pl'a~al:! que

ec

acharem nas

COJHli('O('s (',

igic1a, pum

aqu ·11(, serviço, proferiudo-sc
as <ln' voluutnriumentc
l'IC
oíler 'c 'r m.
Art. :L II () ('onting( ut • !la 'crfunda re crvn parn o 'fl't'ctivo <lo I' ,'('l'('ito um ]l" de gu 'l'l'a li fi. 'ado no anno ti •
1 U:>' cm G:OOO recrutas.
AI,t, ,L° If'i('a l' 'vogada Il ll!gil!da : () nn courrario.
tlllldiullOf!
pOl'tanto n toda :t, uuctorirlndu
a qlh'llI II
conhecimento
() " " '1I}:tO ,III 1'1 fl'ri<1a 1 i )lt't'I"lH" I', ((III' IL
('II111prmll ' trIlUr(t('11I to f:II:Hlll "lIl11Jll'il' (' ""al'll. l' t II illtl i·
falll

'ut\' ('Ollto

11' ,lia

" ('011 tt"1Il

,

O I'l'C id, ut< ,lo ('{l!l I'lho ,I, mini h'l) , llIini 1m l' '1'1'1'tarjo
tndo dll 111 "1I1'ill, <10I'('illfl II lllilli tl'lI II ("'l'dario tl'('atwlo (III, 11" IIcio;,i ,III f'1I'l.1 Ilda n 111iII i '11'11
(1')'1 ta
1 'u ,1' , t:lIlo ,lo'
111"Iwio
.tu gllt'l"l',
(
llIini 11'0t 1,'1'('blrio d'f'st Hill (lo, III' 'o(,io dn IIll1'inhn
\1111':1111 U' :I li\(' 1111
imprimil',
pllblil'lll' ( 1'01')'('1', I) 111, 1111 plll'O til B, I 'III 10
1:! dI' abril ,1" 1 'U2, 1'~L-ln;1 ('Ulll l'ubl'i,'n,' "Ilarcln,
. J)'UUI l'(II'I'~I/'(I'
, III'
./oC/l/ui/l , drlJ di (11il' i"(I
lu rtill
./UI'!1I' ((lIII/idu (~ul'd, iro }'t'nlu iro FIlI,(t({lo = /<'1'1/1/,
l'iscu Jowjuim 1,', I'/'I.i/'{, du 1mwal,
Lw' II' do 'lIn '1', lide
,I L arma }'I.'II',

,r

I)

=
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d' reforma todo
(' (li ciplin '. <ii m o

ORDEM DO EXJ<~R<':lTON," I:!
tos, (lUO It, côrtcs g'<'I'IH'S rl l'~'l'lnl'ltm
llf"~ '!lIt'I'(,1l10H a lei
, oguintc ;
Artigo 1.0 ).; contada ao tencnt cnrour-l ,II' 1'1lg'l'llh riu,
Con tantino José (lo Brito, tão H,ímcnlt' pllm OH dl'('ito!\ de
reforma, a antiguidnd«
elo posto !lI' kllf'llll'
(11' I!> (le jan iro do 1 7:1, cInta r-m (plt' foi colloenrlo
110 quurlro
(la
arma :t qne l!ojt· pcrtcne«,
Art. 2,° lt'iea rl'vogada II II'1~i llt(:<lo em contrario.
MIllHlftlllo portnnt»
n todas 1111 Hlldol'i(I:II!(':-;, a qucm o
conhecimento c t'X('{'II(::W ela l'('fi'!'ida lei 1Jt'l'Il'l1('{'I' ()lll' a
'tllll)ll'am {\ gn:mlC'm (' f:IC.'1l1l1 .umpri» t' g'lliu,,1:tr tau int ,irnmcnto cmuo n'ullu '1(' e 011 Ll'1l1,
() mini. Iro (' H('('l'etal'io (l't', !:\(}o dos IH'glH'ioH (la g'1I rrn
a f.'H:a imprimir, publicar (' '01'1'('1', ) )atla lIO 1':1(:0 dp Bl'1em , aos J ~ (1(, abril (1(, 1 n~, ).;J,.. PEl, com l'llb:'i('a ('
guarrl: ,- .101'[/1' nmtlidu (?>l'dl'il'l) Pinh, i"1) FIII'((/do,
(LOirai' do • {,lIo g'rHncl,' (la" urm.ts 1"':l('tI,)
(O

r

• 12

:?.
,rrrrlari,

C) _

1I1't'rl'tos

tl'I' (,11111II,,' nf uein. da urrrl-lIitt, ~dfl rral-
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Rogimento de infa.ntaria n," 12

('apitilo
infantcria

<la :3.11 companhia do 1,° batalhão, o capitão
m disponibilidad
, J(li:!{' Ui ardo Amado

cio
da

Cunha,
Disponibilidado
OH capitã H, de cavalh ria, L opoldo cl:L ('o, ta Sou n
Pinto Basto, o de in funtorin , .Tos!', Ricardo
1I11ldo (la Cnnhn ; () t -ncnt« de cnvnllnrin
Jouquim li gillo (I, AI'. 'V('(lo itnhü,o; (' o nlfor 'ti di' iufnnt ria, Jo '(: Cnli: to Fcrr iira, iodo cm inn .tividud s tcmporaria
por t l' 1lI sido jltlgados prompto« [l1I1'lI I,IHlo () serviço I' ,la junta militar d'
H:llld< ,

•

Inactívídnd
tomporari
lo dI' cnvnllnrin n. o I, l:uw(,iros tl ('
1\[:11111('1, .Ios!' Frnnci ico Nunca
pot' t I' l:Iido jlllga

() tencn
Vidol'

(lo incnpnz
(1(' saurlc.

tI' do regímen

do H('l'vi)o

tt mpornriamentc

lH'ln junta militar

Por decretos da mesma data:
1 ('fol'lllntloi'l na eonfonnid. ctt d:t I('i
('(lI'OIH'1 cio (', tado mnior 11(' inlillllf'I'ia,
.Ionquim Pimcntn Ou nu
Unlhcl1'0"
('
o (':I}litl () 110 )'('gillH'llto 11P infunteru
n." :!:\, .10 "
!~lIi;.o: 11(, [oronhn,
}l1'lo IUWII'('1I\ I'! fl'lt'ridu I' fcol'l III ido
JlIlfrllllo
ÍlH'IIl>:I:'.I'K lH'I" junta lIlilillll' (h: 1111111', o }ll'illll'i1'0, ,11' todo () l'l'\'il'o,
,. II ('gllllllo
tio "J'\.j 'o at'l h II,
P('fol'lll:ultl,
IHI l'tlllf'lIl'lIli,IIII!t·
,ln II i fl tl'lI('lIk ('01'011,,1
di' (,;t,':dllll'ia, .10; o, Mllllu,,1 10: t VI' , p/lo lia I' 1"'fJll1'rillo
I: t,·" ,,,lo ,1"1"11110 1lll'l1)1az ,II' todo ti I ('\·jl'fl I" Injullta
Illi·
htlll' ,1" 1111,11', dl'\·t'lldfl,
para IL da itil';lI'J II ,Ia I' 'lill'llIlI
f'l' ('(111,i,I"l'llIlo ('01'011(,1 til' :}I ri" olltllbl'O (1(, 1\ U,
(I

(I

L"-Jlorlaria,

OlUH~~l D

.iam iro dr) ('O!T( nt: anno Iurviam
i(lo provisoriamcnt.
m 'a<lu:< }lara I' 1'('( 1"1'111 1111' !ognl'!'
Pa<;o ('111 :!;"l ri.' nluil rll 1 '!I:!.
.f,,,·11 CrllltlitllJ
driru jJill!u ii 'II Furtado,

no-

'I

; •• 0

'0/'-

Por d t rmln

1'.

.'
II
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Regimento n." ISde caçadores de EI-Rci
(lo 1.1) bntalhão,
.Jo!\6 d; ilva-m
dalhu dI' prata.

Coronheiro 11.° J4 da I." compnnhin
lipp

Fi-

• w'laria d'('sladu dos 11I'goflus d, gurrra- nirl'l'~ãll grral-I.:1 nrpilrlirão

7.°

])('c1HI':t·

c:

L" Qn por (10t·1'( to de :.? I <lo ('01'1' '11f(' me?
a ln 'I'e('. (lo gl'all d \ cavnlloiro (b anli.~a '
ordem da '('01'1' c El'plula, rlo "alo)' lPahlntlc
cubo n." ,j:3 da 7.1\ compauhia (](. l'l formados,

foi conferidu
muito nobre
(' mcrito, :10
'apln1lo .Joa-

quim

(;01'1110.
~.o QUI' pOl'

<1P('l'l'to (la mesma data foi l'onf"I'i(la
a
mercê cio 1;1'1\1\ dI' cnvallciru
da nntign, nobili: -imu (' esclnrecidn ordem dI' •. 'I'liiug«, d() nu-rito
Til'lttifi '0, littcrnrio e :ll'lilltil'o, :to 111<' 'tt'1' d:\ 11Itt, i 'H do reuimeuto de illj;1I1tl'ria n." ~, .)mll) UIII'I'I'I,il'o lla ('O la.

,'." -lIlrt'r~.1I1 II,l

,uhnini,

Ira~,II militar -

2,'

. (ln ()t'd

IlrI'3rll~,ln
'111

,lo (

!J. o - Licenças cone (Ilda por motivo d molesti ~ o omclacs abaixo
mencionados:
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111111'1'0
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ou-

putrios.

R gim nto do or v llo.r!a n,O

CilI'it:w Ali 'II lo ;'1'1'1'1 o di I,',ri« Pt'" irn , lIit ntn di
pat'll e tratar conveuieu euient ' 1'111,I'
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Est
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Regimento

CapitrLO, Josó
pllm H' tratar

N," I:.!

de ínfanterín

Roque
convalcsc

n." 21

.iro Ulll'(l'l',
l't'.
'}' cm are patl'im;,

OHm

H

'llla

(lias

Regimento de infantoria. D," 24
Alfer ~H(:tl'tllahn .nt no l'l'gillWlIlo rle (';I\:H(IOI'I'Hn." li) ,
.JOSt,

Ernesto

Sumpni»,

10, o-Licenças

c1I1iII zc (liill'

p:u'a

registadas concedidas aos officlae abaixo mencionados:
Regimento

do a.rtilhori

n." 2

(1apitllo, D. Jo {, de Alm -iaa, nov
Regimento

'11t:l

pllta dia,
Rogimento

dia,

de oa.ve.lla.ria. n," 7

Alferes, Em .sto Augu to Pillh 'iI'u,
do infa.nt rh~

'I'enente, 'l'hpotollio (kChvio
ga"ã()

('ollvall'Hl'('I',

}U'o)'ogll,lLO

}lo!'. eH'

n.v 10

dI' ()I'lIt'lIa

lhllgl'l.I

11l'ol'O'

por Sl'HHl'lIta <lia, ,

Regimonto

d infa.nt riu n," 22
»I'I'I'il':l eh, Sou II, uovoutu

, Cil'lll'gil () lIjll(lllllll', Antoniu
dins.

Foram conOrmadas as licença regi tadas que o commandante ge
ral de artllherla e o eOIDmanuante da i, dlvl o militar concederam
aos omelaes abaixo mencionado :

11.0_

Companhia n," 4 do artllh rtu ti
III l1I'i", ... ,lo

Primclro u-uoute, EI'II 'Htll
trinta ,lia ..
H. gímento

apitao

l

I'

'ia,

I'

1\11111111'1
1:111:1

tlo intunt,

du

tI, Piua J·'n'in' ,ln

11,"

u rntç
,'nlllo

o

1',

(1111'1

11

FIIII ,'(' I 11 ,'l'l'IIZ

(1111,

elia ,
.III '!I'

'1/1/'/"'/" ('o/''/ i, (I /',',.11 i

d r

lor

r 1,

'II

1'1//1,1

•

.0

rs

E RET.\R',\ ()' TU)O DO
21 DE )LU

lI'H L
Dir cç o up rio d

EGO 10 D.\ GlERR\
D}; 1 2

I
conu ibuiç

indir c

21R
[),O Adoptar as providencias
que o int ire s s do comm reio, da industria nacional
do. fnz ndn publi 'o. pOH :1111 'Iglr,
c que est .inm 110 limit s da lle«;aO do pod 'I' executivo ;
li," Estab lccer dir itos sobr ns mercndoria , qu pelo
tribunal do cont ncioso technico fOI' III d elurad
omisaas

m hnrmo-

1'1' ('011

tituido ou : ltl r rlo

-omtnnto

que 11 o illll'orh

!l.O Apr

IJ
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1 auditor junto do tribunal do contencioso fiscal de segunda instancia;
1 vogal do tribunal do contencioso fiscal de segunda instancia;
1 relator technico junto do tribunal do contencioso technico;
3 vogaes do tribunal do contencioso technico;
2 empregados superiores do quadro aduaneiro, chefes
de repartição em commissão;
2 officiaes superiores do exercito j
1 official superior da armada;
2 empregados superiores do quadro aduaneiro, sub-chefes de repartição em commissão j
3 primeiros officiaes da direcção geral;
3 capitães do exercito j
1 segundo ou primeiro officiaI da administração militar;
4 segundos officiaes da direcção geral j
3 officiaes subalternos do exercito j
3 âscaes, sendo dois segundos officiaes ou aspirantes da
administração militar e um official da administração naval j
[) terceiros officiaes da direcção geral;
1 terceiro verificador do quadro aduaneiro, em commissão;
2 aspirantes da administração militai' j
1 archivista, alferes da guarda fiscal ou empregado da
extincta fiscalisação j
20 aspirantes da direcção geral j
1 analysta.
§ unico. Junto da direcção geral funccionarão os tribunaes do contencioso aduaneiro, conforme vae disposto no
capitulo IV.
Art. 7.° Os empregados do quadro da direcção geral têem
os vencimentos que vão designados na tabella I que faz
parte d'este decreto.
Art. 8.° Os empregados do quadro aduaneiro, em commissão na direcção geral, perceberão os vencimentos que
lhes competirem, cm conformidade com as suas categorias no mesmo quadro, conservando n'elle o direito a accesso nas mesmas condições em que é concedido aos que
prestam serviço effectivo nas alfandegas.
Art. 9.° Alem do pessoal designado no artigo 6.° haverá na direcção geral 3 continuos e 8 serventes com os
vencimentos designados na tabella I.
Art. 10.0 Quando for nomeado director geral algum empregado superior do quadro geral das ulfandegaa, deixará
vago o logar que tenha exercido, a fim de ser devidamente
substituído; mas não perderá os direitos inherentes á sua
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categoria, voltando para o respectivo quadro, quando se
dê por finda a commissãc do serviço superior.
0
Art. 11. O director geral das alfandegas será substítuido nos seus impedimentos pelo chefe da primeira repartição, excepto nos assumptos relativos á disciplina da guarda
fiscal, que serão resolvidos pelo chefe da segunda repartição.
CAPITULO III
Serviços das diversas

repartições

0

Art. 12. Os serviços da direcção geral, divididos por
tres repartições, vão designados nos artigos seguintes.
§ unico. Cada repartição, pelas suas respectivas secções,
tem a seu cargo a redacção das propostas de lei, decretos,
portarias, regulamentos e relatorios referentes aos serviços
que lhes são incumbidos.
P""ueh'n

repnrClçi'io

0

Art. 13. Compete á primeira repartição,
que será dirigida por um empregado
superior do quadro geral das
alfandegas,
de categoria não inferior á dos directores das
alfandegas
de Lisboa e POI·tO: o expediente de todos os
serviços de adminislra~'ão e fiscalisaçào aduaneira;
a fiscalisação superior das contribuições indirectas, e a fiscalisacão de todas as respectivas receitas e despezas;
o serviço
relativo ao pessoal do quadro geral das alfandegas;
a expedição de decretos, portarias
e toda a correepondenc!e
relativa aos referidos serviços;
e o archivo, a bibliotheca
e o boletim official na parte respectiva.
0
Art. 14. A primeira repartição divide-se em tres secções.
0

Art. 15. Incumbe ú primeira secção, que será dirigida
por um primeiro offieial do quadro da direcção geral:
1.o O serviço relativo ao pessoal das alfandegas e todo
o expediente que se relacione com elIe;
2. o A expedição de guias para pagamento dos emolumentos e do imposto do sêllo devidos por documentos ou
despachos expedidos pela direcção geral;
3.0 Communicar á direcção geral da contabilidade
publica todas as nomeações, accesso c aposentações
que se
fizerem pela direcção geral e á das contribuições directas
todos os despachos anteriormente
mencionados pelos quaes
sejam devidos direitos de mercê, bem como communicar á
direcção geral da thesouraria as nomeações, e. 'oneraçõC!:l e
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transferencias
dos thesoureiros das alfandegas, e de outros
responsaveis
das mesmas alfandegas, e qualquer alteração
nas cauções dos mesmos rcsponsaveis;
4. o A administração
e estatistica das despesas dos serviços das alfandegas;
5.° A organisação
e publicação annual da lista de antiguidades do pessoal interno das alfandegas i
6.0 O archivo e a bibliotheca da direcção geral.
§ unico. A lista de que trata o n. o 5.0 do presente artigo será publicada até o dia 31 de março, referindo-se as
antiguidades
ao dia ultimo do anno anterior.
Art. 16.0 Compete á segunda secção, que será dirigida
pelo sub-chefe da repartição,
chefe de serviço do quadro
geral das alfandegas:
.
1.0 Estat.istica dos direitos e impostos que se cobram nas
alfandegas i
2. o Obras e reparações nos edificios das alfandegas e
suas dependencias,
acquisição e reparação do material de
serviço das estações aduaneiras,
e modificações nos serviços de expediente interno das mesmas alfandegas;
3.0 Informação sobre as duvidas que se suscitarem
na
applicação das leis por que se regula a parte administrativa das alfandegue.
Art. ] 7. o A terceira secção compete: o serviço relativo
á administração
e fiscaliaação dos impostos do pescado;
do real de agua, do transito nos caminhos de ferro e de
licença de venda e de cultura de tabaco, e, finalmente, o .
serviço relativo a. quaesquer
impostos indirectos que se
não arrecadem nas alfandegas e cuja fiscalisação seja incumbida
direcção geral.
§ 1.0 Esta secção será dirigida por um primeiro official,
§ 2.0 Pertence á mesma secção a estatistica das receitas, a que se refere este artigo.
á

Art. 18.0 Compete ft segunda repartição tudo o que for
relativo aos serviços da guarda fiscal e da fiacaliaação dos
portos e rios.
§ unieo. Esta repartição, qlle será dirigida por um official superior do exercito, divide-se em tros secções.
Art. 19.0 Incumbe á primeira secção, que será dirigida.
pelo chefe da repartição:
Redacção do boletim da direcção geral das alfandegas
na parte relativa à guarda fiscal i direcção dos serviços respectivos
fiscnlisação externa,
tendentes
a evitar, dosá

ORDEM DO EXERCITO N.· 13

2:>3

cobrir e reprimir O contrabando,
descaminho de direitos e
trangressões fiscaes e os serviços de policia e vigilancia das
casas aduanciras,
bem como a instrucção referente especialmente ao serviço fiscal; organisaçftO das tropas de terra
da O"uarda fiscal e sua distribuição; collocação c movimento
dos b officiaes e praças de pret, disciplina c serviço interno
dos batalhões e companhias das ilhas e remonta.
Art. 20.0 Incumbo á segunda secção, que será tambem
dirigida por um offícial superior do exercito:
Fiscalisação
e processo de todas as despezas de administração das forças de terra da guarda fiscal j acquisição,
movimento e inspecção do material de guerra; registo da
carga c movimento do mesmo material e da mobília e utensilios ; reformas das praças de pret e pensões a viuvas.
Art. 21.0 Incumbe á terceira secção, que será dirigida
por um official superior da armada:
Direcção do serviço fiscal da costa; organisação das forças de mar e sua di tribuição j collocação e movimento dos
officiaes e praças da esquadrilha fiscal; inspecção e mostra
dos navios e depositas; nomeações, promoções e demissões
do pessoal de il:iCulisaç:rlOd portos e rios; acquisiçào, conservação e reparação das embarcações empregadas em to
dos os serviços de fiscalisação, seu armamento, custeamento, respectivos dcpositos ; processo e flscalisação de todas
as despceas inherentes.
Art. 22.0 O chefe da segunda repartição será substituido
nos seus impedimentos
pelo chefe da. segunda secção da.

mesma. repartição.
TC.·cch·1l

,·(,plu·.II:'"o

Art. 23.0 A terceira repartição, qne seni dirigida por um
reverificador
do quadro geral das alfandegue, tendo por
sub-chefe um empregado da mesma categoria ou primeiro
verificador do referido quadro, terá a seu cargo o .erviço
relativo ao contencioso fi cal ' teclmico e a orgauisnção e
publü:ação da estatistica geral das alfandega. .
Art. 24.0 A terceira repartiçào divide-se cm dua - eecçocs.
Art. ir). o Compete á primeira .ecçào que scrú dirigida
pelo chefe da reparti t;:to:
1.o Dar entrada e distribuir todo os papeis de serviço,
ou do particulares,
. obre assumptos da competencia
dos
tribuuaos do coutencio o aduaneiro;
2.° Fazer toda a corre poudencia, expedir, publicar. reeistur da silicar e nrchivar todos o documento rei" rentes
b
,
ao
serviço
do contencioso fi• cu 1 e tec hui
IUICO ;
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3.0 Escripturar
as actas das sessões ordinárias e extraordinarias dos tribunaes aduaneiros;
Art. 26.0 Compete á segunda secção que será dirigida
pelo sub-chefe da repartição:
1.o Rever e conferir os elementos esta ti stic os provenientes das alfandegas, para corrigir as irregularidades ou erros
qne porventura se tenham dado;
2.0 Organisar, em face dos documentos, e fazer publicar
mensalmente, mappas comparativos do movimento das mercadorias importadas, exportadas e saídas por baldeação,
reexportação e transito, dos valores d'estas mesmas mercadorias, dos rendimentos cobrados em todas as casas DScaes, assim como da navegação, tanto de longo curso como
de cabotagem, devendo cada um d'estes mappas representar sucessivamente as operações dos mezes precedentes,
de modo que os mappas de dezembro demonstrem o conjuncto dos de todo o anno ;
3.0 Organisar e fazer publicar annualmente a estatística
geral do commercio e navegação do continente do reino e
ilhas adjacentes com paizes estrangeiros e com as proviacias portuguezas do ultramar.
CAPITULO IV

Contencioso aduaneiro
Art. 27.0 Junto da direcção geral das alfandegas funcos tribunaes do contencioso fiscal de segunda instancia e o do contencioso technico ou conselho superior
das alfandegas.

cionarão

SECÇÃO I

Contencioso fiscal

Art. 28.0 A organisação do tribunal do contencioso fiscal de segunda instancia c os serviços d'elle dependentes,
'Continuam a ser regulados em conformidade com o decreto de 29 de julho de 1886.
SECÇÃO II

Contencioso technico

Art. 29.0 O tribunal do contencioso teehnico é composto:
] • o Do director geral das alfandegas, presidente;
2.0 De um relator technico, empregado superior do quadro tcchnico das alfandegas;
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3,° Do chefe da primeira repartição da direcção geral;
4, ° Do chefe da terceira repartição da mesma direcção,
que servirá de secretario;
5,° E de mais tres vogaes,
Art. 30,° Dois vogaes, pelo menos, do tribunal de que
trata o artigo anterior, serão sempre commerciantcs
ou industriaes de reconhecida competencia.
Art. 31.° Compete ao tribunal do contencioso technico :
1.0 Resolver em ultima instaucia todas as contestações
c duvidas que se suscitarem na applicação das pautas;
2.° Julgar os casos omissos nas mesmas pautas;
3.° Dar parecer sobre as bases preliminares dos tratados de commercio c sobre quaesquer outros assumptos relativos ao serviço das alfandegas, ácerca dos quaes for mandado consultar pelo governo;
4.° Constituir o jury nos concursos para ingresso e accesso a logares na direcção geral ou no quadro geral das
alfandegas;
5.° Elaborar, para os effeitos do numero antecedente, os
respectivos programmas e pontos;
6,° Inquirir e investigar directamente,
para obter as necessarias informações com relação ao estado das industrias,
ás circumstancias
do mercado e ás reclamações dos consumidores;
7. o Proceder aos inqueritos, investigações
e trabalhos
preliminares para a formação e publicação das pautas;
8. ° Codificar a legislação pautal COm todas as modificações que for havendo na pauta gcral em vigor;
9.° Propor o direito a que devam ficar sujeitas as mercadorias julgadas omissas na pauta, e bem assim dar parecer ácerca da restituição de direitos, premi os de exportação e draiobacks, nos termos da legislação em vigor.
10.° Elaborar e rever de tres cm tres mezes a tabella de
valores medios para a cobrança dos direitos ad »oloreni
sobre os generos de exportação nacional, bem como a do
valor medio do carvão no mercado de Lisboa;
§ 1.0 Concluídos os trabalhos a que se referem os
n." 3.°, 4.°, G.", 7.°,8.°, D,O e 10.°, rcdigidL o tribunal as respcctivas consultas, que enviará ao governo por intcrmedio
do director geral das alfandega .
Art, 32,° Ao relator technico, incumbe:
1.0 Dar parecer ácerca de todas as duvidas que se suscitarem na intolligencia
e applicaçâo
dos accordãos do
tribunal
do contencioso techníco, explicando o sentido e
extensão d'esses accordãos ; e, do mesmo modo, sobre to-
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dos os despachos referentes a processos de contestação que
subirem em recurso da primeira instancia, quando for conforme á maioria da conferencia da reverificação ou da verificação o parecer do chefe da repartição do despacho, ou
quando evidentemente
lhes seja applicavel resolução anterior do tribunal, dando d'isto conta ao mesmo tribunal na
sua pri meira sessão;
2. ° Preparar e relatar todos os processos de contestação
que subirem em recurso perante o tribunal do contencioso
technico,
e que só por este possam ser resolvidos, instruindo-os com as analyses technico-aduaneiras
necessarias e a indicação de casos .i ulgados analogos ou identicos ;
3.° Lavrar os aecordãos do tribunal;
4. ° Relatar todas as consultas sobre fórma de processos
de contestação, e serviço de verificação e despacho;
5. ° Redigir um relatorio annual sobre todos os trabalhos do contencioso technico, e propor ao director geral
quaesquer medidas que se lhe afigurem convenientes para
aperfeiçoamento
d'este serviço nas alfandegas;
6.° Dirigir o laboratorio e museu aduaneiro do tribunal
do contencioso teclmico, nos termos do respectivo regulamento;
7. ° Hedigir a proposta e pareceres a que se refere o
n." 9.° do artigo 31.°
Art. 33.° Alem das attribuições marcadas no artigo antecedente, exerce também o relator teehnico fnncções que,
pelo decreto de 20 de setembro ele 1888, estavam a cargo
do inspector teclmico das contribuições indirectas e bem
assim as de consultor junto da direcção geral das alfandegas e contribuições indirectas,
cumprindo-lhe
emittir o
seu parecer sobre todos os assumptos da sua competencia,
que lhe sejam propostos pelo director geral das alfandegas.
Art. 34.° O serviço do tribunal do contencioso tcchnico
continúa a ser regulado em conformidade com o disposto
nos artigos 38.°, 39.°,40.°, 42.°, 43.0 e 44.0 do decreto de
29 de dezembro de 1887, salvo na parte em que taes disposições são modificadas pelas prcseripções
d'este decreto.
Art. 3;).° O sub-chef da terceira repartição da direcção geral substitue tambem nos seus impedimentos o relator tcclmico,
Art. 3G.O As resoluções tornadas pelo tribunal na decislLo
dos recursos, depois de confirmadas pelo ministro da fazenda, silo publicadas na folha official, têern força de sentença no caso sujeito e ficam servindo de regra em casos
identicos.
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Art. 37.0 O museu aduaneiro e o laboratorio, creados pelo
artigo 30.0 do decreto de 29 de dezembro de 1887, serão
dirigidos pelo relator technico.
Art. 38.0 No museu serão colIeccionadas e devidamente
classificadas todas as amostras de mercadorias sobre que
tenha havido contestação, indicandq·se os respectivos acoordãos do tribunal.
§ unico, Nas alfandegas do reino e das ilhas adjacentes
haverá um mostruario
onde estarão expostos typos de
amostras referentes aos príncipaes grupcs de merct.dórias,
ou espccimens de proeluetos sobre que tenha recaído accordão especial elo tribunal do contencioso technico. A conservação e arranjo d'estes mostruarios estará a cargo dos
respectivos chefes das repartições do despacho.
Art, 39.0 No laboratorio
serão feitas todas as aanlyses
que sejam necessarias para bem julgar os processos de
contestações que subirem ao conselho.
§ 1.0 Será permittido aos verificadores, proceder no laboratorio, com previa auctorisnção
e féra das horas do
serviço ordinario, tis indagações de que careçam para se
esclarecerem sobre a classificação das mercadorias.
§ 2.0 N'este Iubaratorio poder-se-hão fazer analyses solicitadas por particulares.
0
Art. 40. Sempre que, em resultado de contestação levantada pelo commercio, o tribunal entender necessario
mandar proceder á analyse da mercadoria cm contestação,
será a despeza da analyse paga pelo mesmo commercio,
quando não seja dado provimento ao recurso,
Art. 41.° O custo das analyses, tanto no caso do S 2.0
do artigo 39.0 como no do artigo antecedente,
s ní determinado por uma tabclla de preços formulada pelo tribunal
e approvada pelo governo.
Art, 42.0 No museu e laboratorio do tribunal do contencioso technico das alfandegas prestará serviço em commissão um terceiro verificador do quadro geral das alfandegas.
§ unico. Alem do empregado designado n'este artigo
haverá tarnbem um aoaly ta.
CAPITULO V
Nomeações

e accesso do pessoal
d as alfandegas

da direcção geral

Art. 43.0 O director geral é nomeado
gov rno c exerce o seu Iogar por commi

livremente

.ão.

pelo
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Art. 44.0 Os chefes, sub-chefes das repartições e os funccionarios do quadro geral das alfandegas c os officiacs do
exercito que servirem na direcção geral, serão nomeados
livremente pelo governo entre os empregados das categorias a que se refere o artigo 6.0
§ unico. As vagas de lagares de continuas e serventes
que de futuro occorrerern serão pr enchidas por 'pr~ç~s reformadas da guarda fiscal ou do exercito, ou p~r Jlldlv~d.uos
escolhidos entre o pessoal reformado do serviço maritirno
das alfandegas.
.
Art. 45.0 Os lagares de primeiros, segnnd?s e tereCl~os
officiaes, serão providos nos da classe immediatamcntc
mferiar alternadamente
por antiguidade e por concurso.
.
Art. 46.0 Nos concursos para nccesso a lagares stlper~ores ao de aspirante da diree~ão geral, observar-sc-ha o disposto no artigo 25.0 do decreto n.? 1 de 17 de s tcrnbro de

1885.
Art. 47.0 São applicaveis aos concursos para ingresso
nos lagares de aspirante, as dieposições do artigo 2G.0 do
decreto n.? 1 de t 7 de setembro de 1885 c dos §§ 1.0 o
2.° do mesmo artigo.
§ unico. Podem concorrer aos logarcs de aspirante da
direcção geral elas alfandegas os individuas que tiverem
a)lprova~ão para t rceiros aspirantes do quadro geral das
alfandegas.
CAPITULO VI
Disposições divorsas
Art. 48.0 lt transferido para o lagar de dir ctor geral
das alfandegas, o actual commandnnto g 1'31 da guartlu fiscal com as garantias inh rentes ao cargo que occupava.
Art. 49.0 São extinctos os lagares de inspector geral elo
serviço technico, de dois vogacs do con olho sup rior das
alfandegas, os de secretario geral e sub-s cretario geral o
o de fiscal do museu e laboratorio do mesmo com .lho ; (lO
igualmente supprimidos os logares de insp ctor s aduaneiros creados por decreto de \) de sct mbro de 1tl86, o do
inspector technico das contribuiçõcs indir ctas e tabel 'ido
no decreto regulamcntnr
de 20 de setembro d 188 e o
de inspector da cultura <10 tabaco no Douro cr nua pelo
decreto de 20 de dezembro do mesmo anno.
50. o ~~ transferido para o locnr
d . relator tcchnico
• Art.
b
Junto do respectivo tribunal do cont n .ioso ndunnciro O
~\ctunl inspector 1;1'1'0.1
do serviço teclmico, COIII a garantias
mherentes ao cargo que occupnva,

ORDEM DO EXERCITO N.· 1:1
Art. 51.0 É supprimida a secção encarregada
da direc<;ão de obras e reparações dos edificios e mnteriaes do serviço das alfandega',
estabelecida pelo artigo 6.0 do decreto
de 22 de dezembro de 1 6 junto da administração
geral
das alfandpga,s.
Art. 52.0 E abolido o quadro do pessoal de serviço de
l:!ellurrcm, estabelecido
no decreto regulamentar
de 1\) de
o
de 1 ' .
novembro
§ unico (trau itorio). Os chefes de sellagem e s lladores
serão nddidos ao quadro geral das companhias
braçacs
omquanto nao forem definitivamente
collocados no mesmo
quadro.
. . ~
,
Art. 63.0 As attribuiçêes
e deveres dos diverso empreaados da direcção geral, a ordem e processo do serviço,
~s licenças e penas disciplinares,
serão reguladas em conformidade com as respectivas disposições do decreto n.? 1 de
17 de setembro de 1885, na parto que for applicavel ao
regimen estabelecido por este decreto.
Art. 54.0 No pagamento das imposições de emolumentos e sêllo nos diplomas expedidos pela direcção geral, serão
observadns
as prescripções do capitulo x do referido decroto n, o 1 de 17 de setembro de 1 8ó.
Art. 65.0 As aposentaçõ s dos empregados do quadro
da direcção geral, continuam a ser reguladas em conformidade com o dispo to no doer to n,? 1 d 17 de julho de
18 Ii, e mais legislaçüo em vigor sobre este assumpto.
Art. 66.0 Os empregados do quadro da direcção geral
das alfandegas,
estão isentos do cargo de jurado
CAPlT 'LO VII
Dispoaíções

transitorias

Art. f>7. o O antigo chefe de serviço da administração
geral das alfandegas pU!'isa a de mpenhar, como aggregado, as funcções de ajudante do procurador geral da corôa e fazenda, devendo ser collocado na primeira vacaturn,
Al't,;) .0 O actual chef (IR.tere -im r pm-tição da administração geral das alfand 'gns, continu rá R. dirigir os serviços de cobrança e fi calisaçào dos impostos indirectos
que pOl' ste decreto ficam a cargo da primeira repartição
garantindo-se
II. este funccionario
a sua categoria e re P 'ctivos vencimento.
Art. 59.0 Ficam rr1\l'antido todos os direitos até o pres nte adquirido
pelo actuae vogam! do con: clho sup •
dor das alfaud ('a .
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TITULO II
OI'ganisação dos serviços

aduaneiros

CAPITULO I
Collocação das alfandegas, suas delegações, postos
de despacho e postos fiscaes
Art. 60.0 O continente do reino é dividido em duas circumscripções aduaneiras,
cojas sódes são as alfandegas de
Lisboa e Parlo.
Art. 61.0 É abolida a cireumscripção
aduaneira
dos
Açores.
Art. 62.0 Em cada uma das capitaes dos districtos administrativos das ilhas adjacentes haverá uma alfandega com
direcção especial.
Art. 63. U As alfandegas do continente do reino e das
ilhas adjacentes tê em as delegações, postos de despacho e
postos fiscaes que vão indicados na tabella II que faz
parte d'este decreto.
Art. ô4. c A eollocação das delegações,
dos postos de
despacho e dos postos fiscaes, continúa a ser regulada em
conformidade
com o disposto nos artigos 52.0 e 54.0 do
decreto dc 2g de dezembro de 1887.
CAPITULO II
Pessoal

das alfandegas

Art. 65.0 O quadro geral
composto de 421 empregados,
beIla JIl que faz parte d'este
5
2
meíra
5
11
2
10
10
17
18
4

do pessoal das alfandegas é
distribuidos conforme a tadecreto; e consta de:

administradores
de alfandegas.
auditores dos tribunaes do contencioso fiscal de priinstancia;
chefes de serviço.
reverificadores.
thesourciros
das alfandegas do continente do reino.
primeiros officiaes.
primeiros verificadores.
segundos oíliciaes.
segundos verificadores.
thesoureiros das alfandegas das ilhas adjacentes.
I

ORDEM DO EXERCITO N.· 13
26
36
70
85
120
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terceiros officiaes.
terceiros verificadores.
primeiros aspirantes.
segundos aspirantes.
terceiros aspirantes.

421

§ unico. Ficam assim restabelecidos os logares de chefes de serviço e de reverificadores,
abolidos pelo decreto
de 29 de dezembro de 1887.
Art. G6.0 O quadro fixado no artigo antecedente
não
póde em caso algum ser excedido. Os empregados que forem encarregados das direcções das differentes alfandegas,
ou nomeados para. com missões designadas n'este decreto,
não deixam vagos 08 seus logares no mesmo quadro e voltam a exercer os serviços da categoria que lhes competirem
quando finda a commissão.
CAPITUJ.,O III
Nomeações, promoções, collooações, transferencias
e vencimentos do pessoal aduaneiro
- Art. 67.0 A direcção de cada uma das alfandegas do
continente
do reino será exercida em cormnissão por um
administrador
de alfandegas, nomeado pelo governo entre
os empregados do quadro geral que tiverem a referida categoria.
Art. G .0 As alfandegas do Funchal
e ele Ponta Dclgada serão dirigidas em commissão por primeiros offlciacs
(JU primei I'OS verificadores
elo quadro geral das alfandegas,
nomeados pelo governo. A direcção das alfandegas de Angra e da Horta será, do mesmo modo, exercida pOI' segundos ofllciaes ou segundo verificadores do III amo quadro.
0
Art. 60. O" administradores
de alfandegas são nomeados livremente pelo governo de entre os chefes de serviço
e revcrificndores do quadro geral das alfan!legas.
§ unico (trausitorio). A primeiras nomeações de administradores
de alfandegas &<Í poderão recaí r cm empregados que tenham exercido o cargo dc administrador
do circulo aduaneiro ou de director da alfandegas de Lisboa ou
Porto.
Art. 70.0 A nomeação de chefcs de erviço e de revorificadores é tambem da livre escolha do governo, devendo,
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porém, realisar-se entre os primeiros officiaes e primeiros
verificadores respectivamente.
§ unico (transitorio). Os antigos chefes de serviço e reverificadores, nomeados por effeito do decreto n. o 3 de 17
de setembro de 1885, a que não for determinada outra
collocação, ficam desde já formando parte do quadro fixado
por este decreto.
Art. 71.0 As promoções a logares de primeiros officiaes,
primeiros verificadores, segundos officiaes, segundos verificadores, terceiros officiaes e primeiros e segundos aspirantes
serão feitas alternadamente por antiguidade e concurso entre os empregados da classe immediatamente inferior.
§ unico. A promoção a logar de terceiro verificador será
sempre feita por concurso, observando-se na parte applieavel o disposto no artigo 75.0 do decreto de 29 de dezembro de 1887.
Art. 72.0 As nomeações de terceiros aspirantes serão
feitas por concurso, seguindo-se do mesmo modo o que sobre este assumpto se acha preceituado no decreto de 29
de dezembro de 1887.
§ unico. Os antigos praticantes são candidatos legaes a
estes legares, devendo ser preferidos em igualdade de circumstancias.
Art. 73.0 A antiguidade será contada dia a dia de serviço,
descontando-se os dias que forem mandados deduzir como
pena disciplinar c as faltas, computando-se as justificadas
por um terço, quando estas excedam a sessenta dias em
cada anno civil, e as não justificadas na sua totalidade.
A rt. 74.0 Salvo o disposto no artigo antecedente, são
mantidos os restantes preceitos do decreto de 29 de dezembro de 1887, relativamente a antiguidade, emolumentos, aposentações, prerogativas e penas disciplinares, excepto na parte em que os referidos preceitos ficam modificados pelas disposições d'este decreto.
S 1.0 Os ordenados dos empregados do quadro geral das
alfandegas são os que vão fixados na tabella IV.
§ 2.0 O thesouro contribuirá para o cofre dos emolumentos dos empregados aduaneiros com a quota do 15,3
por mil de todas as receitas orçamentaes arrecadadas nos
cofres das alfandegas.
§ 3,0 Os quinhões que pertencerem a logares do empregados addidos que forem entrando nos quadros, que tenham outra collocação, ou que fallccercm, constituem receita do estado c serão entregues na thesouraria geral do
ministerio da fazenda,
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§ 4.° Será enviada mensalmente á direcção geral da
contabilidade publica conta circumstanciada do movimento
do cofre dos emolumentos dos empregados aduaneiros.
§ 5.° Alem dos emolumentos de que trata este artigo
só poderão ser cobrados nas alfandegas os emolumentos
por serviços especiaes que são fixados na tabella v.
S 6.° Os serviços extraordinarios serão remunerados em
conformidade. com o disposto na tabeIJa VI.
Art, 75.° E estabelecido um vencimento de categoria e
outro de exerci cio, para todos os empregados do quadro
geral das alfandegas.
§ 1.0 O vencimento de categoria é constituido pela irnportancia do ordenado e dois terços dos correspondentes
emolumentos; o de exercício pelo restante terço dos mesmos emolumentos.
§ 2.° O empregado que não prestar serviço effectivo só
tem direito a receber o vencimento de categoria, salva a
excepção mencionada no paragrapho seguinte para os casos de doença.
§ 3.° O empregado que por motivo de doença deixar de
prestar serviço effectivo perceberá, durante o seu impedimento, quando este não exceda a sessenta dias, o vencimento de categoria e de exercicio.
§ 4.° Quando o empregado nos termos do § 2.°, perder
o direito a receber o vencimento de exercício, a importancia do mesmo vencimento constituirá receita do estado.
Art. 76.° A distribuição dos empregados aduaneiros pelas diversas alfandegas das ilhas adjacentes 6 feita pelo
ministro, sobre proposta do director geral das alfandegas.
§ unico. A distribuição do mesmo pessoal pelas delegações e postos das alfandegas do contin nte do reino e das
ilhas adjacentes, é feita pelos directores respectivos.
Art. 77.0 Os empregados aduaneiros podem ser mudados do umas para outras alfandegas, por convenieneia de
serviço.
§ 1.0 A transferencia será feita pelo ministro, sobre proposta. do director geral.
§ 2.° Aos empregados que forem transferidos sem o pedir, serão abonadas as despezas de transporte.
CAPITULO IV

Serviços das alfandegas
Art. 78.° A jurisdicção e competencia das alfandegas
do continente do reino e das ilhas adjacentes, continúa a
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,ser exercida em conformidade com as disposições do artigo 178.ú e seguintes da secção I do capitulo III do decreto de 29 de dezembro de 1887.
Art. 79.0 Aos administradores
de alfandegas incumbe o
desempenho
das funcções designadas
nos artigos 13.0 e
0
G7. d'este decreto, e bem assim a inspecção permanente
dos serviços aduaneiros, da fiscalieação e cobrança dos impostos indirectos a cargo da direcção geral das alfandegas,
e da cultura do tabaco no Douro, em conformidade
com
os respectivos regulamentos e com as determinações
especiacs do governo.
Art. 80.0 Os directores das alfandegas exercem, na area
da jurisdicção das respectivas estações fiseaes, todos os serviços que, pelo decreto de 29 de dezembro de 1887 e respectivo regulamento,
estavam a cargo dos antigos administradores
dos circules aduaneiros,
Art. 81.0 Os directores das alfandegas
do continente
serão substituidos em seus impedimentos pelo chefe de repartição mais antigo. Os directores
das alfandegas
das
ilhas adjacentes
serão, do mesmo modo, substituidos nos
seus impedimentos
pelo empregado mais graduado,
com
exclusão do thesoureiro,
Art. 82.0 O serviço das alfandegas
do continente
do
reino é distribuido por tres repartições.
Art. 83,n A primeira. repartição,
que será dividida em
duas secções, tem a seu cargo os serviços de policia e vigilancia nas estações fiscaes, a fiscalisação dos portos, rios,
caes e barreiras;
os serviços de carga, descarga e armazenagem de mercadorias, o trafego e todos os mais que, pelos
regulamentos vigentes, eram exercidos pelas antigas direc,;ões de armazena e descarga, e pelas repartições
fiscaos.
Art. 84.0 A segunda repartição,
que será dividida em
tres secções, compete o serviço do despacho, contagem e
conferencia
dos direitos, a estatistica respectiva e todo o
mais expediente
que era desempenhado pelas antigas dirccçõcs do despacho.
Art. 85.0 A terceira repartição,
que será dividida em
tres secções, terá a seu eat'go o expediente, o serviço relativo ao pessoal, a contabilidade,
o archivo e todos os
mais serviços que eram executados pelas antigas repartições de contabilidade
e central.
Art. >3G.o A primeira e terceira repartição das alfandegas
<lo continente do reino serão dirigidas por chefes de serviço .
. Art. 87. o A segunda repartição nas alfandegas do continenta do reino, será dirigida em commissão, por um cm-
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pregado da classe dos reverificadores,
para tal fim nomeado
pelo go,'erno.
Al't .. ° 88. ° Os reverificadores, tbesoureiros, officiaes, verificadores e aspirantes das alfandegas, exercem os serviços
que lhe são incumbidos, em conformidade com as disposições
d'este decreto e das prescripções regulamentares
em vigor.
Art, 89.° Nas alfandegas das ilhas serão cumpridas na
parte applicavel as disposições dos artigos 83.°, 84.0 e
85.°, podendo os respectivos directores modificar as mesmas disposições, em vista das circumstancias
especiaes do
serviço e do pessoal das referidas alfandegas.
Art. 90.° O serviço da guarda fiscal na area da jurisdicção das alfandegas
continuará a ser regulado pelo disposto no artigo 131.°e seguintes da secção XIV, capitulou
do titulo I do decreto de 31 de janeiro ele 1889.
Art. 91.° São mantidas as disposições do decreto de 20
de dezembro de 1887 e respectivo regulamento,
relativamente a armazenagem,
despacho, circulação de mercadorias e despachantes.
Art. 92.0 O serviço de sellagem actualmente
em vigor
nas estações flscaes, será desempenhado por operarios das
companhias braçaes sob a immediata inspecção do respectivo pessoal aduaneiro.
Art. 93.0 Em cada uma das alfandegas do continente
do reino prestará serviço I1Ill conductor de obras publicas,
que terá a seu cargo a direcção e ,fiscalisação technica das
obras e reparações que forem determinadas.
Art. 94.° O serviço dos tribunnes do contencioso fiscal
da primeira instancia junto das alfandegas do continente
do reino e das ilhas adjacentes, continúa a ser regulado
pelas disposições do decreto do ~9 de julho do 1 G e
§§ 1:3.0 e 14.0 do artigo 4 .0 do decreto de 29 de dezembro de 18 7, e mais legislação posterior não alterada por
virtude da disposição d'este decreto.
§ unico. Os accordãoa ou sentenças dos tribuuaes e dos
auditores fiscaes de primeira instancin qu condemnarem
em multa de valor superior a 1 :OUUtSOUO róis, não poderão
ser executados sem previa confirmação pelo tribunal superior, para o que lhe serão en v iados pelos auditores os respectivos processos.
CAPITULO V
Disposições diversas e transitarias
Art. 95.0 tão supprimidos os Iogares de admini tradorcs dos circulos aduaneiros, directores do despacho, dire-
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dores do serviço de armazena e descarga, sub-director do
serviço de armazena e descarga em Lisboa, director das
alfandegas
dos Açores, primeiros thesoureiros pagadores
dos circulos aduaneiros,
segundo thesoureiro
cm Lisboa,
thesoureiro
pagador nas ilhas, chefes do despacho e do
serviço de armazena
e descarga nas ilhas; agentes do
ministerio publico junto dos tribunaes contenciosos de primeira instancia no continente do reino, secretários dos ado
ministradores
dos circulos aduaneiros, archivistas,
guardas
e escripturarios
dos archivos, e praticantes.
de circulos, direArt. 96.0 Os antigos administradores
ctores do despacho e do serviço de armazena e descarga,
que não forem collocados nos logares de administradores
de
alfandegas, serão respectivamente
considerados como chefes
de serviço ou reverificadores,
conforme a sua competencia
e habilitações, occupando os devidos logares no quadro ge·
ral das alfandegas.
Art. 97.0 Emquanto o numero dos empregados do serviço
interno das alfandegas não estiver reduzido ao que é fixado
n'este decreto, para cada uma das classes do respectivo quadro geral, nenhuma nomeação ou promoção poderá ter logar.
As vacaturas que occorrerem, serão preenchidas com os empregados adclidos de categoria correspondente.
Art. 98.0 O antigo director da circumscripção aduaneira
dos Açores e o sub-director dos armazena e descarga em
Lisboa serão classificados como primeiros officiaes do qua·
dro geral das alfandegas, e, do mesmo modo, os antigos
secretarios dos administradores
dos circules sel'Lio equiparados aos segundos officiaes do referido quadro.
Art. 99,0 São garantidos aos actuaes empregados
das
alfandegas os ordenados que hoje percebem, no caso em
que, pela nova organisação dos quadros, lhes resulte diminuição de vencimento por que tenham pago ou estejam
pagando direitos de mercê. Esses ordenados servirão tambem de base para a distribuição dos emolumentos.

'l'ITULO III
Trafego aduaneiro
CAPITULO I
Organíaação das oompanhias braçaes
Art. 100.0 São reconstituidas
as oxtinetas companhias
braçaes das alfandegas.
O serviço do trafego aduaneiro
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será desempenhado por individuos pertencentes
ao quadro
geral das companhias braçaes e por conta e responsabilidade das mesmas companhias.
Art. 101.° O quadro geral das companhias braçaes, é
que vae fixado na tabella VII que faz parte d'esto decreto,
e será constituido com o pessoal das extinctas companhias
braçaes que for julgado apto para o serviço e com o pessoal dos quadros do trafego effectivo e addido, necessario
para completar
referido quadro geral.
§ 1.° Os antigos fiscaes e ajudantes das extinctas companhias braçaes, e os escripturarios das mesmas cOllipanhias que não forem collocados no novo quadro geral,
continuarão,
como addidos, a prestar o serviço correspondente ás suas categorias e aptidões nas alfandegas do continente do reino e das ilhas adjacentes.
§ 2.° O restante pessoal subalterno das extinctas companhias e dos quadros do trafego, ficará addido aos quadros
especiaes das companhias braçaes nas diversas alfandegas.
Art. 102.° Para execução do disposto no artigo antecedente, os artífices, selladores e fieis de balança dos quadros
do trafego, serão considerados como operários do quadro
geral das companhias braçaes, a, os serventes e jornaleiros de La e ~.a classe, como auxiliares do mesmo quadro.
§ unico, Os trabalhadores das extinctas companhias braçaes serão também collocados como operarios ou auxiliares no novo quadro geral, devendo para tal fim tomar-se
por base os vencimentos que lhes foram garantidos.
Art. ] 03. ° Emquanto houver pc soal addido dos quadros
do trafego e das cxtinctas companhias, as vagas que occorrerem no quadro geral das companhias braçaes só poderão ser preenchidas
com o referido pessoal addido.
Art. 104.° As companhias braçncs incumbe o desempenho de todas as attribuições
que estavam conferidas, pelo
regulamento
de 25 de novembro de 188G, ao pessoal do
trafego das alfandegas.
Art. 105.° As mercadorias, depois de conferidas pelos
conferentes de descarga, serão entregues por meio de guias
em duplicado aos fieis dos deposites das casas de despacho imrnediato, ou aos fieis dos armazena,
conforme se
destinem a despacho immediato ou a armazenagem.
§ unico. Os referidos fieis, conferindo as mercadorias
que lhes forem remettidas,
devolverão aos conferentes
de
descarga uma das alludidas guias com O competente recibo.

°
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Art. 106.0 Pela falta ele qualquer volume, entregue nas
condições do artigo antecedente, é responsavel a companhia
braçal, que indemnisará
a fazenda publica pelos direitos
que se liquidar pertencerem-lhe
e o dono do volume pelo
seu valor.
CAPITULO 11
Administração das receitas e despezas
das oompanhias braçaes e do cofre das pensões e retormaa,
classificação e distribuição dos salarios
Art. 107.0 O rendimento das companhias braçacs é coustituido com o producto das taxas do trafego, cobrados
nas circumscripções
das diversas alfandegas, em conformidade com a tabella VIII que faz parte d'este decreto.
Art. 108.° A receita especial de que trata o artigo antecedente tem de OCC01'reraos seguintes pagamentos:
a) Dos vencimentos dos empregados addidos das extinctas companhias e dos quadros do trafego, que não forem
collocados no quadro geral das companhias braçaes ;
b) Das contribuições devidas ao cstado ;
c) Das importancias
devidas pelos xtravios e damnos
succedidos nas mercadorias
descarregadas
nos caes das
estações fiscaes, ou arrecadadas
nos depositos aduaneiros,
quando o pagamento de taes damnos ou extravios, tenha
sido julgado nos termos do respectivo regulamento;
d) De todas as despezas com o custeio e reparação do
material do serviço do trafego;
e) Da quota de 2 por cento da receita bruta das taxas,
para o cofre das reformas do pessoal das mesmas companhias, quer effectivo quer addido,
§ 1.0 Depois de satisfeitos os pagamentos de que trata
este artigo a restante receita, repartida cm 608 quinhões,
será distribuida
pelo pessoal do quadro geral das companhias braçaes pela fôrma seguinte:
4 quinhões a. cada um dos chefes;
3 quinhões a cada um dos ajudantes;
2 quinhões lt cada um dos conductorcs de machinas
escripturarios ;
1,75 quinhão a. cada um dos fieis de armazcm ;
1,50 quinhão a cada um dos operarios;
1,25 quinhão a cada um dos fogueiros;
1 quinhão a cada um dos auxiliares.
§ ~.o Quando a receita a dividir produza quantia supe-
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rior a 500 réis por quinhão, 50 por cento da importancia excedente
constituído distribuição complementar,
e os
restantes 50 por cento entrarão no cofre das pensões e reformas.
Art. 109.0 Se, em virtude de circumstancias
imprevistas, o rendimento
das taxas do trafego for annualmente
inferior a 300:0006000
réis, o thesouro pagará a quantia que faltar para perfazer
aquella importancia,
emquanto a despesa preveni nte dos vencimentos do pessoal
addido ás companhias braçaes não for inferior a 20:000,)000

réis.
Art. 110.0 Continuam por conta do estado os actuaes
encargos
de reformas e pensões do pessoal das antigas
companhias braçaes e dos quadros do trafego.
§ 1.0 A quinta parte da importancia das diminuições que
annualmente
houver na despeza de que trata este artigo,
será dada como subsidio no cofre das pensões e reformas
das companhias braçaes, até tal subsidio perfazer a importancia
do juro effectivo das inscripções qlle pertenceram ás extinctas companhias e que se acham na posse do
estade.
§ 2.° Logo quc o subsidio a que se ref re o paragrapho
antecedente
chegue :i importuneis
do juro effectivo das
alludidas inscripções, serão estas entregues ~1.adrnini tração
do cofre das reformas para augmento do respectivo fundo, e ceseará o sub ·idio.
§ 3.0 Continúa a cargo exclui ivo do thesouro o subsidio de 10:000,)000 róis annuaes á associacão commercial
dc Lisboa, nos termos ela lei de 31 de ma;ço e decreto de
17 de setembro de 1 '5.
Art. 111.0 A administração
e fi calisação do cofre especial da receita e despeza elas companhias brnçaes, será gratuitamente ex reida, nas alfaud gas do continente do reino,
por uma commissao composta do ch fe da primeira repartiçâo, do chefe da sccçuo da contabilidade
e do eh fc da
companhia
braçal;
os membros d' esta commi são serão
tamb 111 elnvicularios do respectivo cofre.
§ unico. Nas alfandegas da ilhas adjacentes, a eommisS;tO de que trata este urtigo
será compos ta pelo director
rer pectivo, pelo empregado que exercer a fuucções corre pondentes ás de eh ife da primeira repartição das alfandegas do contin nte c p lo fiel do armazcm.
AI.t. 112.0 Ao P ssoal da antiga companhia
braçaes
continúa a ser garantido o direito :l. reforma e ás pen õe ,
em conformidade
com o disposto no deer ,to de j de
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agosto de 1881, sendo os respectivos encargos a datar da
vigencia d'este decreto pagos pelo cofre de que trata a
alinea a) do artigo 108.°
§ unico. A importancia existente na caixa geral de depositos proveniente de descontos para a caixa de reformas
de que trata o decreto n. ° 2 de 17 de julho de 1886, será
entregue ao cofre de que trata a alines e) do artigo 108.°,
cessando portanto qualquer outro desconto para reformas
alem do mencionado no referido artigo 108.°
Art. 113.° Ao pessoal dos quadros do trafego que for
collocado no quadro geral das companhias braçaes, estabelecido por este decreto, ou que ficar addido, é tambem
garantido o direito a reforma, nos termos do decreto de 25
de novembro de 1886.
das taxas do trafego
Art. 114.0 A receita proveniente
continuará
a ser arrecadada
nas thesourarias
das respectivas; alfandegas
e será devidamente
escripturada,
bem
como a sua applieação, em conta especial fóra do orçamento, mas que figurará nas tabellas a enviar á direcção
geral da contabilidade
publica.
Art. 115.0 O cofre das pensões e reformas será tambem
administrado pela commissão de que trata o artigo 111.0 e os
respectivos fundos serão do mesmo modo arrecadados
nas
thesourarias
das alfandegas e escripturados nos termos do
artigo antecedente.
Art. 11G. o Sem erãbargo do que fica disposto 110 artigo 114.0, os chefes do trafego das companhias braçaes das
alfandegas do continente deverão organisar escripturaçâo
especial da receita e dcspeza dos serviços das mesmas
companhias e bem assim do cofre das pensões e reformas.
Art. 117.0 Para o effeito da distribuição dos salarios de
que trata o artigo 108.0 a sé de da administração
do cofre
da receita e despeza geral dos serviços do trafego das alfandegas será em Lisboa.
§ 1.0 Á commissão administrativa
da companhia braçal
da mesma alfandega deve ser mensalmente enviada pelas
commissões admistrativas
das companhias braçaes das alfandegas do Porto e das ilhas, nota mensal da receita e
despeza do trafego nas mesmas alfandegas.
§ 2.0 A referida commisaão, cm vista das notas a que
Sf-J refere o paragrapho
antecedente
e nos termos do disposto no artigo 108.0, fixará a importancia da distribuição,
observando-se a tal respeito as regras estabelecidas na distribuição mensal dos emolumentos dos empregados do qua·
dro geral das alfandegas.
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CAPITULO III
Nomeações e promoções do pessoal
das companhias braçaes
Art. 118.° Os chefes das companhias braçaes, ajudantes
e escripturarios
serão nomeados pelo ministro da fazenda
sobre proposta do director geral.
Art. 119.° A nomeação de fieis de armazem será feita
pelo director geral sobre proposta dos chefes das companhias braçaes devidamente informada pelos directores das
respectivas alfandegas.
§ unico. Os fieis dos armazena devem prestar fiança
idonea de 1:000;$000 réis por meio de abonação ou caução.
Art. 120.° A nomeação de conductores
de machinas,
oporarios, fogueiros e auxiliares será feita pelos directores das alfandegas sobre proposta dos chefes das companhias
braçaos.
Art. 121.° As promoções serão sempre feitas por antiguidade da classe immodiatamente
inferior para a superior, mas dentro dos diversos quadros especiaes.
§ unico. Para os offeitos d'este artigo os conductores de
machinas o fogueiros formarão quadro á parte.
Art. 122.° As funcções especiaes quo pelos respectivos
regulamentos
estavam incumbidos aos artífices, selladores
e fieis de balança, serão exercidas
pelos operários das
companhias braçaes para tal fim nomeados pelos respectivos chefes. Os serventes das repartições serão do mesmo
modo escolhidos entre os auxiliares.
Art. 123.° O desempenho das funcções especiaes de que
trata o artigo antecedente não dispensa os operarios e auxiliares do trabalho geral que em conformidade com O respectivo regulamento lhes for determinado.
Art. 124.° O pessoal das extinctas
companhias,
bem
como o dos quadros do trafego que ficar addido ao quadro
geral das companhias braçaes, fica obrigado ao desempenho do respectivo serviço conformo as suas categorias e
aptidões.
s unico. Exceptuam-se
do disposto n'cstc artigo os antieos fiscaes, ajudantes o eecripturarios,
que continuarão a
p~eBtur na r partições aduaneiras o serviço que lhes for
determinado pelo governo.
Art. 125.° Os chefes das companhias braçacs nas alfandegas do continente poderão admittir os jornaleiros ad-
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venticios que forem necessarios para o serviço do trafego
das mesmas alfandegas.
§ unico. Nas alfandegas das ilhas esta admissão será
feita pelos directores, sobre proposta dos :fieis de armazem
em serviço nas mesmas alfandegas.
CAPITULO IV
Disposições diversas
Art. 12G. o Serão entregues ás companhias braçaes todas as machinas, wagons, ferramentas
e utensílios do serviço do trafego aduaneiro.
§ unico, No respectivo regulamento
se estipularão as
condições da entrega do material de que trata este artigo
e bem assim o modo por que ha de tornar-se offectiva a responsabilidade das companhias braçaes pela conservação do
mesmo material.
Art. 127.0 Os conductorcs de obras publicas em serviço
nas alfandegas
do continente terão a seu cargo a fiscalisação da conservação
e das reparações
de todo o material do serviço do trafego.
Art. 128.0 Os chefes e ajudantes das companhias oraçaes das alfandegas do continente do reino terão respectivamente a graduação de terceiros officiaes e primeiros aspirantes do quadro geral das alfandegas.
Art. 129.(' Os chefes das companhias braçaes nas alfandegas do continente do reino serão substituidos nos seus
impedimentos
pelos ajudantes para tal fim nomeados pelos
directores das mesmas alfandegas.
§ unico. Nas alfandegas das ilhas os fieis de armazém
serão do mesmo modo substituidos por opcrarios nomeados
pelos respectivos directores.
Art. 130.0 Em regulamento especial serão estabelecidos
os preceitos que devem ser seguidos na concessão de reforma ao pessoal qne de futuro seja admittido nas companhias braçnes, na applicaçào de penas discipliuarcs e bom
assim as regras que dev m obs rvar-se relativamente
a licenças c a faltas,
Art. 131.0 1<1 expr ssam nte prohibi.lo ao pessoal das
companhias braçaes exercer qllaesquer funcções alheias ao
serviço do trafego, que não II! 'S sejam especinlmentc
incum bidns pelas disposições d' este decreto c respecti \"0 regulamento.
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TITULO IY
Guarda fiscal
CAPITULO
Organisação,

I

serviço e recrutamento
e praças de pret

dos officiaes

Art. 132.° A guarda fiscal continuará a ter a organisação militar que lhe foi dada pelos decretos de 0 de setembro de 1886, 2·1 de fevereiro e 20 de dezembro de 1887,
salvo as modificações introduzidas pelo presente decreto.
Art. 1B3. ° A guarda fiscal estará immediatamente subordinada ao ministro dos negocios da fazenda.
Art. 134.° O commando militar da guarda fiscal pertencerá ao director geral das alfandegas e contribuições
indirectas, quando este logar for exercido por um coronel ou official general do exercito, o qual terá a mesma competencia disciplinar que o commandante geral das
guardas municipaes; e quando o não for, recaíra o commando no chefe da segunda repartição da mesma direcção
geral.
Art. 136.° Pertencerá á guarda fiscal a fiscalisação de
todos os impostos e rendimentos publicos, cuja administração, cobrança e arrecadação for confiada á direcção
geral das alfandegas e contribuições indirectas, e quaesquer outros serviços de fiscalisação, que por lei, regulamento ou ordens especiaes do ministerio da fazenda lhe
forem incumbidos, tudo nos termos dos artigos 2.° e 3.°
do decreto de 9 de setembro de 1886.
Art. 136.° A superintendencia e direcção dos serviços
a que se refere o artigo antecedente e a execução das ordens do ministro da fazenda que lhes disserem respeito,
estarão a cargo do director geral das alfandegas e contribuições indirectas, por intermedio da segunda repartição
da mesma direcção.
Art. 137.° A guarda fiscal comprehende forças de mar
e terra, a saber:
1.0 A esquadrilha fiscal da costa;
2. ° Quatro batalhões formados cada um de companhias
de infanteria e uma de cavallaria, para o serviço do continente do reino;
3.° Quatro companhias de infanteria para o serviço das
ilhas adjacentes.
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Art. 138.0 A composição d'estas forças é a constante
das tabellas IX a XIV, que fazem [parte Id'este decreto e
baixam assignadas pelo ministro e secretario d'estado dos
negócios da fazenda.
§ 1.0 As lotações para os navios e lanchas da esquadrilha fiscal da costa e a distribuição da força de infanteria dos batalhões e companhias das ilhas adjacentes será
regulada pOl' decreto;
§ 2. o A força da guarda fiscal destinada em cada districto administrativo,
para o serviço de fiscalisação do imposto do real de agua consta da tabella xv, que faz tambem parte d'este decreto e baixa igualmente assignada pelo
ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda;
§ 3.0 A distribuição da força de que se trata poderá ser
alterada, quando as necessidades
e conveniencias do serviço o exigirem;
§ 4.0 A distribuição pelos concelhos será feita pelos inspectores de fazenda, tendo em attenção o numero de freguezias de cada concelho e a quantidade
de estabelecimentos a fiscalisar.
Art. 139.° O recrutamento
dos officiaes para o serviço
dos batalhões e companhias será feito de entre os officiaes
do exercito, mediante proposta do director geral das alfandegas
e por mutuo accordo entre os ministros da
guerra e da fazenda, e a requisição d'este.
Art. 140.0 Ao director geral, quando for militar, aos
officiaes do exercito e empregados civis com graduação de
official, servindo na segunda repartição da direcção geral
das alfandegas
e contribuições
indirectas,
o ao director
do deposito do material
dc guerra serão em tudo applicaveis as disposições da carta de lei de 22 de agosto de
1887, que regula a situação d'estes officiaes nas repartições
da secretaria do commando geral da guarda fiscal.
Art. 141.0 O official superior da armada, e o fiscal da
administração
naval servindo na segunda repartição
da
mesma direcção geral serão considerados em corumisaão
especial, e em ielenticas circumstancias
ás dos officiaes que
estão incluidos nas disposições La e 2.1\ do artigo 16.0 do
decreto ele 31 dc março de 1890, que reorganisou os quadros da corporação da armada.
Art. 142.0 O recrutamento
das praças para o serviço
dos batalhões e companhias será feito:
. 1.0 Por transferencia
das praças do effectivo do exerCIto ou das licenciadas
nas reservas,
as quaes passarão
para a guarda fiscal em soldados, qualquer que sej,.. o
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posto que tiverem, e quando saibam ler e escrever regularmente, satisfaçam ás condições de bom comportamento
e necessaria robustez, e tenham menos de trinta e cinco
annos de idade, devendo ainda as do effectivo ter servido
mais de seis mezes e menos de cinco annos;
2.0 Por alistamento de voluntarios com baixa do serviço
do exercito, que saibam ler e escrever regularmente, satisfaçam ás condições de bom comportamento c necessaria
robustez, e tenham menos de trinta e cinco annos de
idade;
3.0 Por alistamento de voluntarios como no exercito,
quando satisfaçam ás condições geraes dos numeros antecedentes, e ás de serem solteiros e terem mais de vinte
annos e menos de trinta de idade.
Art. 143.0 As praças recrutadas, nos termos do artigo
antecedente, servirão por tres annos na guarda fiscal, a
contar da data da sua transferencia ou alistamento.
Art. 144,° Ás praças da guarda fiscal, alistadas nos
termos d'cste decreto ou no de 9 de setembro de 1 86,
serão inteiramente applicaveis, depois de concluirem o seu
tempo de serviço, todas as disposições que no exercito reguiam o licencjarnento para as re ervas e baixa de serviço.
Art. 145.° As praças da guarda fiscal alistadas, nos termos d'este decreto ou no de \) de setembro do 1 8ü, serlhes-ha contado, para os effeitos de reforma, o tempo de
serviço no exercito ou na armada, quando este não exceda
a cinco annos.
CAPlT

LO Ir

Do deposito do material de guerra da guarda
Art. 146.° Para a conservação, reparação e distribuição
do material de guerra, pertencente á guarda fiscal, continuará a existir o deposito creado por decreto de 25 de julho de 18 9.
Art. 147.° Alem dos fins indicados no artigo antecedente, o deposito terá tambem a seu cargo a di stribuição de
generos, artigos de mobília e utensilios, e outro, para a
esquadrilha fiscal da costa, batalhões e companhias.
Art. 148.° Para o desempenho dos serviços indicados
nos precedentes artigos, o pessoal do deposito será compo tu de um director, official superior de artilheria, que
tenl tmnbem a seu cargo a inspecção de todo o material
de guerra dietribuidc á guarda ti cal, tendo o vencimento
que se acha fixado ; de um adjunto, empregado da fiscnli-
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externa, addido; de um amanuense,
sargento ou
cabo da guarda fiscal; de um fiel, cabo da mesma guarda; e de tres serventes, praças reformadas.
Art. 148.° Pela segunda repartição da direcção geral
das alfandegas e contribuições indirectas serão formulados
os regulamentos e instrucções precisas para o serviço do
referido deposito.
.
sação

CAPITULO III
Disposições diversas e transitorias

Art. 150.° Os antigos inspectores, sub-inspectores, chefes de districto e de secção que não forem nomeados pala
desempenhar qualquer comrnissão de serviço fiscal, serão
considerados addidos á segunda repartição da direcção
geral das alfandegas e contribuições indircctas; podendo,
para effeitos de vencimentos, ser addidos a qualquer dos
batalhões do continente ou das companhias das ilhas.
Art. 151. ° Os chefes de districto e de secção que forem
nomeados para serviço fiscal nos batalhões ou companhias,
serão considerados addidos aos mesmos batalhões ou companhias em que forem collocados.
Art. 152.° Emquanto houver chefes de districto c de
secção addidos, em condições de prestarem serviço nos batalhões ou companhias, serão estes nomeados de prefercncia para tal serviço.
Art. 153.° As disposições do artigo 58.° e seu § 2.° do
decreto de 9 de setembro de 18tl6, serão extensivas aos
actuaes chefos de secção, addidos, da guarda fiscal e aos
primeiros sargentos da mesma guarda que, cm virtude
das disposições do decreto n. ° 4 de 17 do setembro de
1885, foram nomeados chefes de posto de La classe, quando uns o outros tenham bom comportamento, reconhecida
aptidão e robustez para o serviço fiscal.
§ 1. o Para a applicação das disposições do presente artigo se formarão dois grnpos, o primeiro dos chefes de secção P, o segundo dos primeiros sargentos; e por cada duas
vacaturns que occorrerem de chefes de districto ou de soe~'ào cm serviço na guarda, posteriormente 11. publicação
d'este decreto, será nomeado um alferes pa.ra a. mesma
guarda, alternadamente em cada um dos grupos e com a.
preferencia indicada.
§ 2.° O praso marcado no § 1.0 do artigo 58.° do referido decreto de Ü de setembro de 188G é elevado de tres
a. cinco annos.
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Art. 154.0 Os primeiros sargentos da guarda fiscal tendo bom comportamento,
reconhecida aptidão e nove annos
ou mais de serviço effectivo na mesma guarda, dos quaes
tres, pelo meno~, n'este posto, serao providos em l~gares
de terceiros aspirantes do quadro do pessoal aduaneiro,
Art. lb5.0 Por cada tres vacaturas
de terceiros aspirantes que occorrerem
no quadro do pessoal aduaneiro,
serão as duas primeiras providas em conformidade com o
disposto no artigo 72.° d'este decreto e a terceira por um
dos primeiros sargentos,
nas condições do artigo antecedente.
Art. 156. o Para os effeitos de aposentação será contado
como tempo de serviço aquelle que os primeiros sargentos
tiverem prestado na antiga fiscalisação externa, na guarda
fiscal ou no exercito.
Art. 157. o Os primeiros sargentos
que forem providos
nos empregos, a que se refere o artigo 154.°, serão abatidos ao effectivo da guarda fiscal, qualquer que seja o
tempo que lhes falte para terminarem o tempo de readmissão.
Art. 158.° Os primeiros sargentos da guarda fiscal que,
contando, pelo menos, vinte e cinco annos de serviço o
cincoenta de idade, c um de serviço ou mais n'aquelle
posto, forem julgados incapazes de serviço por uma junta
militar de saude, serão reformados
no posto de alferes
com o ordenado por inteiro do posto de primeiro sargento.
Art. 159.° Aos alferes e tenentes da guarda fiscal e aos
alferes reformados da mesma guarda são extensivas as regalias estabelecidas
pelo artigo 7.° do decreto de 11 de
dezembro de 1851, para os officiaes do exercito ou da armada.
Art. 1GO.o Os : ntigos inspectores,
ub-inspectorcs, chefes de distrioto e de secção, addidos, contribuirão mensalmente para a caixa de nposentações ou de reforma com a
quota de ~,:) pOI· cento sobre os li lIS ordenados.
~ unico. As dispnsiC;O(jl'j do presento artigo se) serão
applicaveis
nos funccionnrio , cujo ordenado men al exceder 30,)000 róis.
('.\.PlTULO I V
Extincção do corpo de policia fiscal
Art. Iê l .? É cxtincto o c OI'p I) de policia fiscal crendo
por decreto de 1 i d novembro ele 18H7,
Art. lG2.o Os commis arios districtaes
e adjuntos do
corpo do policia fi cal, provenientes da guarda fi cal, roo
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gressarão a esta, ficando na situação de addidos que tinham anteriormente li organisação d'aquelle corpo, e Com
a categoria hierarchica com que d'ella saíram, a fim de serem convenientemente empregados na mesma guarda ou
em qualquer outra commissão de serviço publico.
§ unico. As disposições d' este artigo serão extensivas ao
commissario adjunto e chefe de serviço da secretaria do
respectivo commissariado.
Art. 163.0 O commissario geral, commissarios districtaes e adjuntos, incluindo os que foram nomeados em virtude do disposto nos decretos de 26 de julho de 1888 e
21 de fevereiro de 1889, para a fisealisação do imposto de
producção dos alcooes, e os escrivães do commissariado,
que não forem provenientes da guarda fiscal, ficarão addidos á primeira repartição da direcção geral das alfandegas e contribuições indirectas, a fim de serem convenientemente empregados em qualquer commissão de serviço
publico.
Art. 164.0 Aos funccionarios mencionados nos dois artigos antecedentes serão garantidos os vencimentos de categoria que percebiam na policia fiscal, e os de exercicio
quando desempenhem qualquer commissão de serviço publico.
§ unico. O abono de gratificação de exercício a que se
refere este artigo só poderá effectuar-se quando auctorisado por decreto publicado no Diario do gov81'no) em que
se declare a commissão para que o empregado for nomeado.
Art. 165.° Os policias de qualquer classe, provenientes
da guarda fiscal, que, pela natureza do seu contrato na
mesma policia, eram obrigados a servil' pelo tempo que
lhes faltava para concluirem o seu alistamento na referida
guarda (artigo 121. ° do decreto de 17 de novembro de
1887), irão concluir n'esta o seu tempo de serviço com
o posto com que d'ella saíram e os vencimentos de categoria que tinham na policia fiscal.
§ unico, Concluido o tempo de serviço a que eram obrigados pela natureza do seu alistamento, poderão estas praças ser readmittidas na mesma guarda, se satisfizerem ás
condições de bom comportamento e de robustez, percebendo
desde então unicamente os vencimentos a que tiverem direito pelos seus postos.
Att. 166.° Aos policias fiecaes provenientes da classe civil, incluindo n'estcs os que estavam com baixa do serviço do exercito ou da armada, das guardas munícipaos o
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fiscal, e os licenciados nas reservas que se contrataram
no corpo de policia ~scal é. permittido:
a) O alistamento immediato na guarda fiscal como soldados, se contarem menos de trinta e cinco annos de idade tiverem bom comportamento e a robustez necessaria;
i) A rescisão immediata do seu contrato, mas que só
poderá tornar-se effectiva um mez depois de solicitada por
escripto;
c) O serviço como addidos á guarda fiscal, conservando
os seus vencimentos de categoria, podendo ao terminar o seu
contrato, alistar-se nas mesmas condições da alínea a), ou
abandonar o serviço, solicitando-o por escripto com um mez
de antecedencia.
Art. 167.° Os policias fiscaes que abandonarem o serviço sem prévia concessão perderão os seus vencimentos
em divida e serão punidos nos termos do artigo 308.° do
codigo penal.
Art. 168.° As praças de que trata o artigo 165.° que
não forem readmittidas e bem assim os policias fiscaes
que rescindirem o seu pontrato, e os que servindo como
addidos não vierem depois ~ alistar-se, deverão pagar os
seus debitos ao cofre de fardamento ou á fazenda antes de
serem despedidos.
§ unico. Se, por qualquer circumstancia imprevista, os
individuos a que se refere o presente artigo não satisfizerem os seus debitos, proceder-sc-ha para com elIes por
modo analogo ao que está determinado para com as praças
do exercito em identidade de circumstancias.
Art. 169.0 Os policias fiscaes provenientes da classe civil, durante o tempo que servirem na qualidade de addidos, ficarão sujeitos ás penas disciplinares prescriptas nos
artigos 82.0 a 91. ° do decreto de 17 de novembro de 1887,
sem prejuizo do disposto no artigo 94.0 do mesmo decreto.
Art. 170.° O processo para a imposição das penas seguirà as formalidades indicadas no artigo !)3.0 do mesmo
decreto, e será organisado pelo commandante da companhia a que o policia pertencer.
Art. 171.0 As auctoridades que, segundo o decreto de
17 de novembro ele 18 7, tinham comp tencia para a
applicação das penas, serão respectivamente substituidas
n'esta competencia: o commissario geral pelo commandaote do batalhão e o commissario districtal pelo commandante de companhia.
Art. 172.0 Aos policias fiscaes que se alistarem na
guarda fiscal, nas condições das alineas a) e c) do artl2
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go 166.°, ser-lhes-ha contado, para effeitos de reforma,
todo o tempo que serviram na mesma policia.
Art. 173.0 Na séde de cada districto administrativo haverá uma secção para a flscalisação do imposto do real de
agua.
Art. 174.° Emquanto
houver chefes de districto e de
secção addidos, nas condições de bem desempenharem
o
serviço, serão os logares de commandante
de secção do
real de agua exercidos exclusivamente
por estes funccionarios.

TITULO V
Disposições

qeraes

Art. 175.0 A todos os empregados, a que não estiver
fixado vencimento de exercício, será como tal considerada
a quinta parte do mesmo vencimento, seja qual for a sua
natureza.
Art. 176.° Os empregados addidos, que não prestarem
serviço effectivo, perceberão unicamente o vencimento
de
categoria.
Art. 177.° As disposições do titulo III d'este decreto,
só terão execução a datar do dia 1 de julho proximo futuro.
Art. 178.° O governo fará os regulamentes
necesearios
para a completa execução d'este decreto, codificando em
um só diploma toda a legislação em vigor relativa aos
serviços das alfandegas e da guarda fiscal.
Art. 179.° Fica revogada a legislaçtLo em contrario.
Os ministros e secretarios d'estado dos nego cios ecclesiasticos e de justiça, da fazenda, da guerra e da. marinha
assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 21
de abril de 1892. - REI. = Antonio A.1J7·es de Gouveia

Joaquim. Pedro de Oliveira Martins =- .I07'lJl' Caudido Corrlf'iro Pimheiro Furtado -= Erancieco Joaquim Ferreira doAmm·(ll.
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TABE
Quadro do pessoal

...

da direcção geral das

o

"

Categorias

~
1
1
1
1
3
2

Director geral •................••......•
"
(1)
Auditor junto do tribunal do contencioso fiscal do segunda instancia(l)
Vogal do tribunal do contencioso fiscal de segunda instancia .•....••.
Relator teclmico, junto do tribunal do contencioso tcchnico ..•......
(1)
Vogaes do tribunal do contencioso technico
,
" ., ....•.
'"
Empregados superiores do quadro aduaneiro, chefes da primeira e terceira repart ições
,.,
_..........•
,
, .•.. _
, ,(2)
2 Officiaes superiores do exercito, chefes da segunda repartição e da se,
gunda secção da mesma repartição
, ...•...........
, .•...•.
1 O~ci.!'l superior da armada, chefe da terceira secção da segunda repartlçao .........•..
, ••......
, ...........•................
, .... , .
2 Empregados superiores do quadro aduaneiro, sub-chefes dr repartição(2)
3 Primeiros officiaes da direcção geral ........•.•...
, •.......
, ..•.•..
3 Capitães de cavallaria Otl infanteria ..........•.
,
.
1 Segundo ou primeiro oflicial da administração militar
, , . , .. , , .
·1 Segundos officiaes da direcção gernl . . . . . . . .. .
'
.
3 Tenentes de cavallaria ou iufantcria udjnntos .. , ......•
, ..•.....••
(3)
2 Fiscaes da administração
militar, segundos ofliciaes .. , •.. " .. , . , .. (4)
1 Fiscal, oflicinl da administrnçâo naval ..•...............•........
(5)
5 Terceiros ofliciacs da direcção geral
',
,
, .......•.....
1 Terceiro verificador do quadro aduaneiro..
,
(2)
2 Aspirautcs da administração
militar com graduar;ào de tenentes ado

Al~~l~~~:t~~:.',·.·.·.·.·.·.·.
'.'
'..'

'.'.'. '

1
20 Aepiruntcs da direcção g<'l'al
" .....................•.
1 Analrsta do lahoratorio do t eibunnl do contencioso technico
3 Coutiuuos . .
, ......................••..•....

'.(~!
.

8 Scrvontcs ..............................................•...•.•..
72

No
(1)
(2)
(3)
(Ii)
(5)

Recebo a correspondente
parlo do emolumoutos das alfnr ulegns,
Recebem o respoctivo ordenado c emolumentos pe la a alfnntlt'gns.
Os adjuntos vencem ordenndo de -12015000rél, quando forem "lf"r,'s 0\1 ttvorcm estn grndun
Os fiSrfiC!i VrDCf'lD o ordr-nudo do 4RO'I'000 l'I"ia quando tlvorom t\ grudunção 1111tenentes,
Vence, alem tio ordenado e gratirlcaçito
do oxcrclclu,
ecmedorlns 1\. J'68"" de 12!i(lOOr('is

Paço, cm 21 do abril de 18Q2.
Joaquim Ferreira do Arnw·ul.

Joaquim Pedro (h, Oliveira
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LLA I
alfandegas e respectivos vencimentos

Ordenados

1:OOO~OOO
700;1000

Gratificações

Vencimentos
de
categoria

Vencimentos
de
exercicio

To!al

-$-

-$-1>.,
300$000
-$300/>000

-1>-

-~-

-s-

-1>-

-$-

800~000

400$000

2:400~OOO

-s-

-1>-

800/000

400~000

1:200~000
-1>2:700$000
2: 7001> 000
!l00 '000
2 :400$000
1: 00$000
1 :8001>000
840 000
2: -1<X) 5000
-.;,-

-~-

-{;-

-1>-

900;11000
-1>-$600$000
-/;-

-$-/;-

480;;)000
--$-{;-{;-

360$000
480$000
300/1000
1801000

-1-$-;f>-f)-

-$-/1-ll-

-~-~-

-{;-{;-1)-{;-

-$-$-

-1>-

-~-

-~-

-~-;jl-

600$000
600~OOO
-.f>480/>000
600f,OOO
540/>000
-J,-

-$-

-~-

-{;-

-~-

300~000
;300~000
-f,-

1201>000
300jlOOO
300,5000
-/>-

-1>-

-1>-

-1>-

-1>-

480$000
420$000

120$000
1.:0$000

-1>-1>-

-1>-

-~-

-,,-

-{;-

-li-

-;P-$-

-~--$--

1: 000;1000
700~()00
300$000
-{;-

!)OO.~OOO
-;$í-

1:200~OOO
jW 000
7:2001>000
480 000

nool>ooo

1:4401>000
:3:3: ()() 000

tas
ção.
mellsn 's c GnOOO rói. de raçlo, tnmbom menaaea.

Alal'tins = J01'[Je Candido Cordeiro Pinheiro Furtad» = Francisco
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II

Classifioação das delegações, postos de despaoho
e postos ftscaes das diversas alfandegas
AlfltlHlega

de Lisboa

Delegações
1.& Olasse

Estação <lo caminho de forro no
Caes dos Soldados.
Jardim

Estação do caminho
H.ocio.
Setubal.
Paro.

do Tabaco.

de ferro

2." Classe

Cruz d~ Pedra.
Lazareto.
Villa Real de Santo Antonio.

I

Elvas.
Beirã.

3." Classe

S. Martinho.
Alcantara.
Aterro.
Prar;a do Commercío.
Lagos.

Villa Nova de Portimão.
Olhão.
Tavira.
Aldeia x ova.

Postos de despacho
L' Olasse

Arroios.
Estephuniu.
Matadouro.
~. Sebastião.
Campolidc.
Cruz da Oliveira.
Estrada de Queluz.
Belem.
Algés.

Cascaes.
Ericeira.
Peniche.
Pederneira.
Cezimbra.
'incs.
Albufeira.
~[ourão.
Campo ~Iaior.
2." Classe

Vieira.
Puço de Al'(·05.
VilJ,t Frunca de • Tira.
Barreiro.
Villa •ova de Milfontes,
Fuzetn.
( :uerrei 1'08.
•Vleoutim.
Pomar,to.
s. I>ollliugos.

~allto Aleixo.
] lnrraucos.
Amnrcll ej a.
Granja.
Moutcs Juntos.
J uromenha.
Retiro .
Ouguellu.
Espernuça.
Pcdroiru.
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2 [)

;\Ialpiea.
Ro smauinhal.
Segura.
Halyaterra do Extremo.
Penha ({arcia.
Salvador.
Penamacor.

Arrabnçu.
s, Julião.
Gallego~.
.
Santo AlItOUlO.
Santo Amador.
Montnlvâo-

~e\'er.

Postos fiscaes
05"0 de Bnlelu.
Pedrogão (a).
Vieira.
Crnstns.
i:l. Pedro de Muel (a).
Mina do Azeiehe.
Pederneira.
S. Gião.
S. Martinho (a).
Alfandega Velha.
Foz do Arêlho (a).
Vulle de .Innellas.
Baleal (<t).
Peniche.
Consolação.
Paym~)g-o (a).
Atuluiu (,,).
Porto Dinheiro (fi).
Santa Cruz (II).
Assenti, (a).
Hibumar ((I).
Ericeira.
K. Julião.
Mugoito.
Azenhas do Mar.
Azoia.
Oituvos.

( 'ascues.
Fort« Velbo.
Oeirn«.
Paço de Arcos.
Caxias.
Dáfundo.

Il'orrinha.
Bom Su .cesso.
Bell'm.
Cne« do Murquez.
Porto Franco.
Conde du Ponte.
Armneens nlfaud 'gados.
Ale:mturtt·mllr.
AlI·antara·terra.
HOI·hn.
Boa Vi~tu.

II
I

I
I

Caes do Sodré.
Cues das Columnas.
Armazeus da alfandega.
Caes da Areia.
Telheiro.
Armazena do Jardim do Tabaco.
Santa Apolouia.
Ponte dos caminhos de ferro.
Entrega.
Xabregas.
Pnbrh'a de Xabregas.
Brllço de Prata.
HHcavem.
Villa Franca.
Azambuja.
Entroncamento.
Cruz du Pedra.
Culçadn das Lages.
Alto de '. João.
Caminho du Ponha.

I POI;O dos

'\[ourOR.

Carucol da Peuhu,
Arroios.
Largo do Leão.
Calçada ri Arroios,
Estephunin.

Picoas.
(tuilnln 1\[/11'.
He~o.
Rihl'irn ,II' Lagos (o).
l\h'ia Praia.
Alvor

(ri).

PortilIlito ((I).
,fo'lo d.. ,\ rens,
~allta Cnthurinn,
FI'!TII"lulo (fi).

Curvociro (a).
)I('nngil (II).
HI'llhor:l da Rocha (,,).
Armaçito de Peru (ri).
p ,Ira da :tll\.
Prain II Alhllf·ira (a).
I ::4alltn Eul:llia.
I Hochn. Baixinha.
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Quarteira (a).
Forte Novo.
Ancão.
Praça de Faro (a).
Barreta.
Pharo!.
Praça de Olhão (a).
Armona.
Fontes Santas.
Fuzeta.
Torre de Ares.
Santa Luzia.
Terra Estreita.
Medo das Cascas.
Mercado de Tavira (a).
Conceição.
Abobra.
Cneella.
Torre Velha (a).
Cabeço.
Monte Gordo (a).
Ponta da Areia.
Galeão.
Villa Real de Santo Antonio (a).
Pinheiro.
Castro Marim.
Serro do Seixo.
Rocha.
Junqueira.
Corte.
Ponta do Cinturão.
Azinhal.
Abrigo 1.0
Almada de Oiro.
Vínharias.
Amoreira.
Freixo.
Foz do Odeleite
Barranco dos Pereiras.
Guerreiros.
Laranjeiras.
Pontal.
Grandacinha.
Abrigo 2.°
Alcaçurinho.
Alcoutim.
Lourinhã.
Premcdciros,
Enxoval.
Vascão.
Barranco do Alamo.
Cannavial.
Porto da Mesquita.
Rocha Vermelha.
(a) Cobra Imposto do JICICQ,lo.

N.· 13

Porto das Mós.
Barranco da Ameixoeira.
Barranco do Carrascal.
Penha de Aguia.
Pinheirinho.
Matadouro.
S. Sebastião.
Viscondessa.
Entremuros.
Campolide,
Estação do caminho ele ferro em
Campolide.
Alto do Carvalhão.
Bulthaaar.
Estação do caminho ele ferro do
Rocio.
Cancellas.
Pimenteira.
Cruz ela Oliveira.
Penedo.
Pedro Teixeira.
Estrada de Queluz.
Portella.
Gravato.
Alg{·s.
Alc1eia Gallega (a).
Moita (a).
Barreiro.
Praia do Barreiro (a).
Seixal (a).
Caramujo (a).
Margueira.
Cacilhas (a).
Olho de Boi.
Porto Brandão.
Lazarcto.
'I'rafaria (a).
CoSt:1 de Caparica (a).
Fonte da Telha (a).
Lugôa de Albufeira (a).
Azoia (a).
Cezimbra.
Arrábida,
Saude.
Setubal.
Alcacer do Sal (It).
Montalvo.
Comporta.
Lagôa de Santo André (a).
Sines.
Porto Covo (a).
Pecegueiro.
vm, Nova de ]\[j]t'ollte~.
Sardão.

ORDEM
Odesseixe.
Aljezur (a).
Carra pateiru.
Sagres (a).
Salema (a).
Burgau (a).
Senhora da Luz (a).
Barranco dos Lombardos.
Bombeira.
Vuqueira.
MertoIa.
Pomarâo.
Malpique.
Sant'Anna de Cambas.
Corte do Pinto.
Corte da Azinha.
S. Marcos.
Valle Couvo.
Malhada dos Sópos.
Crespo.
Penalva.
Ficalho.
Valle do Grou.
Valle de Choças.
Sobral.
Santo Aleixo.
Tomina.
Barrancos.
Nodar.
Garducho.
Monte da Aldeia.
Granja.
S. Leonardo.
Mourão.
Foz de Cuneos.
Moinho do Coronheiro.
Telheiro.
Roneanito.
Moinhol.
Montes Juntos.
Moinho de El-Rei.
Moinho das Beatas.
Moeissos.
Serra do Carneiro.
Foz dos Parducs.
H. Braa dos Matos.

DO EXERC1TO

I

I

Beirã.
Fadagosa,
Morena.
Santo Amador.
Valle de Pigueira.
Montalvão.
Foz do Sever.
VilIa Velha de Rodam.
Peraes.
Barreiras do Tejo.
Malpica.
Fraldona.
Foz do Aravil.
Alares.
Rosmaninhal.
Segura.
Salvaterra do Extremo.
Monfortinho.
Penha Garcia.
Salvador.
Penamncm-,
Meimão.

Delegações
L" Olasse

(a) Cobra lmpo.to do pe.r.do.
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J uromenha.
Venda.
Villa Boim.
D. João.
Estação do caminho de ferro de
Elvas.
Caya.
Case ta do caminho de ferro.
Retiro.
Santa Eulalia.
Casarão da Misericordia.
Ouguella.
Azeiteiros.
Monforte.
Barradas.
'I'agarraes.
Esperança.
Pedreira.
Arrabaça.
S. Julião.
Gallegos.
Santo Antonio.
Estação do caminho de ferro du

Alfalldega do Porto

l!'igueira du Foz.
Vianna do Castello.

N.· la

I Valença.

ORDErtI DO EXERCITO N." 1:3

2." Classe

r Villar Formoso

Caminha.

3." Classe

Aveiro.
Pinheiro.
Leixões.

I

I

Villa Verde.
Bragança.
Barea de Alva.

Postos de despacho
1." Classe

Ponte internacional
nho,
~Ionsão.
Freixo.

Guindacs,
Povoa de V araim.
Espozende.
Seixas.

do rio Mi

2." Classe

Estação do «nminho de ferro da
F'igueira da Foz.
~Iatadouro dI' Gaia.
Escuro.
]) svezns.
Bandeira.
Santo Antonio <lc ValI' de Picdadc.
Calçada das Freiras.
Pcnt«
D. Luiz I (1.0 tabol iro).
Ponte de D. Luiz I (2.· taboleiro).
QUI~brnutõe~ do ·ul.
Rego Lumeiro.
Estiva Velha.
Banhos.
Estação do caminho de ferro da
alfandega.
faHRarelIoR.
Oiro.

vm«

Cantareirn.

Villarinho de Lomha.
Viubaes.
Moíuientn.

ue

Campanhã,
S. Roque da Lameira.
Cruz das Regateiras.
Rua (lo C miterio dr' Purauhos.
l~mt dn Igrejn de PunlllhoR.
Arca da Agua.
Matadouro do Porto.
Largo do Exerci to Libertador.
Boa Vlsta.
Ponte da Moura.
('arrl'iro .

do COlide.
Villu Nova da Cerveira.
H. Pedl'o da Torre.
Lapella.
VaJlillha.
Melgaço,
S. Grcgoi-lo.
Castro Laborciro.

Varzea.
Lindo o.
Portella do Homem.
Portella de Requines.
Tourem.
Montulegre.
Villur de Perdizr-s.
Houtell inho.
VillareIho.

Lamadarcos.
'I'ravaueas.
S. Vieent '.
Villar 'e .co,

Portello.
Dl'ililo.
QUilltllllilhll.
Vimioso.
Avcllnnoso.
Constuntim.
Miranda.
Hompostu,
Villnr iuh» 111' GlIllr.go .

.T.• 1.J
=======
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~avc de Haver.
Aldeia d:1 Ponte.
\ Pore alhos.
Aldeia do Hi~po.
Valle de Espinho.

Lllgoaça.
E~ealhãn.
~[atta de Lollo~.
EacurigoYalle de Lmnullu-

I

Postos fiscaes
Eshll;ão do caminho de feno de
('oilllhra.
Leirosa (II).
l.JI\VOS(a).
Palheiros da Cova (o).
Cahedello.
Figueira da Foz.
Estação do caminho de ferro da
Figueira.
Cnes da Figueira (a).
BUlll'COS (a).

Quiuios (a).
Cestinha.
Palheiros da '1'oc11l1(a).
~[al'co da Cuniceira.
Palheiros da Costa (a).
Areão (a).
Vngueira.
(' sta •'ova do Prado (11).
Barra de Aveiro (a).
Praça de Ilhavo (a).
Prnçl1 de Aveiro (II).
'. Jacinto (a).
)[ur:\llzel.
'1'01'1' sirn (a).
Praça de Pardclhas (a).
Cru» do Marujo.
Pra.,.:\ de Ovar (a).
Furudouro (a).
Esmoriz (a).
Parumos (a).
EH]Jinho (<L).
Aguda ('I).
Ke1l1lOrdu Pedra (a).
Lavador H (a).
Escuro.
[)evezas.
Bnudeiru.
Pedra de Cão.
Afurada (II).
:-;llnto Antonio de Valle Ih. Piedadl'.
(;alC;l\dl\ das FreirllH.
Ponte (\1' D. Luiz I(1.0 taholeiro).
Pontl' de D. Luiz I (2.0 t:\bolciro).
(u) ('u1,rn impH to (\n I'

l'.

tlo.

QUCUl'lllltÜCH do .'uI.
Rego Lumeiro,
Quebruutõ '" do orte.
Guindaes.
Estiva Velha.
Banhos.
Estação do caminho de ferro da.
alfandega.
Armazena da alfandega.
Massurellos.
Oiro.
Cantureiru,
Praça da Cordoaria (a).
Campanhã.
Pinheiro.
H. Roqu . da Lameira.
Cruz da Rega ira.
Rua do Ccmitl'rio de Paranhos.
Rua. !ln. I:;rcja de Parauho .
Arca de .\gua.
Largo do Exercito Libcru 101'.
Boa Vistu.
Ponte du Moura.
Largo de ~'l'vogilde.
Carreiros (a).
Cast ,no do Queijo .
.Matto~inho ((().
Boa ·ova.
PIl1ll1' ilidc «(!).
An~l'il':ls (a).
Villa (,ha (a) ..
lindl'llo ((().
Vill do t onde.
a inn .
1'ovOI\ de Varaim.
A·vcr-o·mar
(a).
4'

4

A<TuçadollnL

((().

El'<telll\.
Apulii (II).
Estaçito do ' .• II • ferro d Braga..
Cavallos (lo FilO (a).
E~pozellde.
• . Bartho\Olll li (a).
10'0;( 1\0 ,'I'i\'l\ (II).
Moinhos 1\0 Bbpo.
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Foz do Lima.
Ribeira de Vianna (a).
Vianna.
Montedor (a).
Affife.
Ancora (a).
Preces,
}'oz do Minho.
Esteiró.
Ribeira de Caminha (a).
Caes de Caminha.
Caminha.
Pedras Ruivas (a).
S. Bento (rt).
Scixas.
Rego da Torre.
Lnnhellas (a).
Motta (a).
ViIla Nova da Cerveira.
Lenta (a).
Furna.
Carvalha (a).
Montorros.
B. Pedro da Torre.
Segadâes (a).
Ponte internacional.
Caos de Valença.
Estação do caminho de ferro de
Vnlença.
Ganfey.
Ginglcta (a).
Lavandeiras.
Lapella.
Redonda (a).
Lodeiro,
Pedra Furada.
Torre.
Barbeita.
Vallinha.
Selln.
Paranhão.
8. Martinho.
H. Marcos.

Mourentão.
Louridal.
Porto Vivo.
Porto Passos.
Ccvide.
1-\. Gregório.
1'0Ul!l1. Folles.
Porto Carreiro.
Alcobaça,
Port(·llillho.
Castro I...aboreiro.
(a)

Cobra

Im]looto <lo pescado.

N.· ta

Ameijoeira.
Ribeiro de Cima.
Ribeiro de Baixo.
Tibo.
Varzea.
Paradella.
Llndoso.
Portella do Homem.
Portclla de Requiaes,
Tourem,
Sabuz do.
Padroso.
Sendim.
Gralhas.
Santo André.
Villar de Perdizes.
Soutclliuho.
Agrella.
Cambedo.
Villarclho.
Vlllarinho.
Villa Meã.
Villa Verde.
Villa Frade.

Lamadarccs.
Mairos.
Travancaa.
Argemil.
S. Vicente.
Segirci.
Vi1lar Secco.
Villarinho de Lomba.
Pinheiro Velho.
ViIlarinho de 'I'ouçus.
Casares.
Moim nta,
l\1ofrcita.
Zcive.
Villarinho da Cova da Lua.
Montesinbo.
Portello.
Avelleda,
Varzea.
Rio d Onor,
Deilito.
S.• Julião.
Refegn,
Quintallilha.
Paradinha.
Valle de Peno..
Cascta 11.' L
Caseta n.O 2.

Avel] an 0110.
'. Martinh

.
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Poiares.
Saltinho.
Ponte da Cal.
l~oz da Ribeira do Mosteiro.
}'oz do Águeda.
Barco da Freixeneda.
ga Verda.
Almofulla.
Tapada. da Machada,
Malpartida.
Vallo de Coelha.
Valle de Lamulla,
'. Pcdro do Rio secco.
Poço Velho.
Nave de Haver.

Cicouro.
Constauthn.
Cas ta de Iffaues.
Paradella.
Aldeia Nova.
vnu, Chã.
Picote.
8emlim.
Caseta de ~Iondim.
Urroz.
Csseta de Muncina.
Bemposta,
Casota da Perenn.
Peredo.
Villarinho de Gallegos.
Caseta de Pena.
Bruçó,
'anta Marinha.
Fornos.
Masouco.
Vilvestre.
Souzelhe.

Batoca .
Aldeia da Ponte.
Forcalhos.
Aldeia do Bispo.
Valle de Espinho.
Malcata.

\lfalldega

do Funchal

Postos de despacho
L' Classe

Porto Santo.
2." Classe

I Machico.

Cam ara de Lobos.

Postos flscaes
Caos ds, ai fandegu.
Praça de S. P dro (a).
Camara de Lobos.
Ponta do Hol (a).
Calheta (a).
Paul do ~lar (II).
lUflludega

Porto Moniz (II).
K Vicente (a).
Machico.
Reia ?thgo~ (a).
Hl\ota Cruz «(t).
Porto da Cruz (<<).
de POli ta nelgatla

Postos de despacho
ViIla Franca.
(,,)

'01)1'(' Imposto 110II~ cado.

de 2." classe

VilIa do Porto.
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Postos fiscaes
Lagôa (a).
Calheta (a).
Caos da alfandega.
Corpo Santo (a).
Doca.
Feteiras (a).
Mosteiros (a).
Capellas (a).
Rabo de Peixe (a).
Ribeira Grande (a).
Porto Formoso (a).

Maia (a).
Feuaes de Ajuda (a).
Achada (a).
Nordcste (a).
Povoação (a).
Ribeira Quente.
Villa Frnnca.
Agua de Pau (a).
Villa do Porto.
R. Lourenço (a).
.Ufnmlega

de

ÁIIIl'l'a

Postos de despacho
1.. Classe

I Villa

Villa do Santa Cruz.

das Vél'ls.

2." Classe

Villa da Praia da Victoria.
Villa da Praia.

Calheta.
'I'opo.

Postos fiscaes
'
Villa das Y élas.
Caes da alfflndc~a.
Porto de Pipas (a).
Urzcliua (a).
Caos da Piguclnuha
(«).
Calheta.
Panal (a).
Topo.
ViIla da Praia ela Victoria.
J..'ajil de Yimcs (II).
Biscoitos (a).
Fajfi. de H. João (n).
S. ~Iatheus ((t).
r"ajà do norte Grande (al.
Porto .Iudeu (a).
["ajíl da caldeira do Santo ChrisCinco Ribeiras (a).
to (a).
Porto Martins ((t).
Cues da alfundega (n).
Porto Pim (a).
Villa Nova.
Feteira (a).
Villa da Praia.
Villa de Santa Cruz.
Castello Branco (a).
Polga (a).
Varadouro (a).

\lfau(l<'ga da Iíorta
Postos de despacho
1." Classe

Santa Cruz.
2." Classe

Vílla das Lages.
Prainha

do Norte.

, Calheta de Nesqnim.
S. Roque.

OlWE)[

DO EXERCITO

o

T

1::

Postos fiscaes
S. Roque.
Ribeirus (a).
H. João (at
Prainha dó Galeão (a).
H. Mntheus (a).
Calhau da )Iagdalena (a).
)Iagdalena (a).
Santa Cruz.
Ponta Delgada (a).
Fajã Grande (a).
Lages (a).
Ilha do Corvo (a).

Cnpello.
Norte Pequeno.
Praia do Norte.
Cedros (a).
Halito (a).
Ribeirinho (a).
Praia do Almoxurife (a).
Boa Viagem (a).
Villa das Lagcs.
Santo Amaro (a).
Prainha do Norte.
Calheta de Nesquim.
Calhau da Piedade (a).
(a) Coh r a imposto

do

]lr8'·0I]0.

Paço, em 21 de abril de 1 02. = Joaquim Pedro ds Oliueira Martins.
III
Quadro da distribuição do pessoa.l adua.neiro
TA13ELLA

(Artigo G:J.o110 prusente

decreto)

_ .....__-..
.. ..
Alfandeg.
.

"O
ti

CatC(;tll'las

'I.

t:

'i

~

c
:3

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

o]~,":'ê

1::

~

~

~~~~~

-- -- -

[) Admiuistrador
d!' alfandegas • • . . . .
2 Auditores dos tribunaes do ("OlltCIll'ÍOSO
fiscal de primeira instaucia . . . . . • .
r, Chr-fcs de servi 1,"0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
II Rcyeritie:ulnres....................
.) Thcsoureiros <Ias alf: nd"gas ,I.. ,·ollti.
nonte . . .. .............•••......
10 l'1'ill1('i1'O ofli('iup,.................
lO Prhuciros Y l'iJka,lnl'es.............
17 Seg'lllll!o8 ollh·iac/;..................
1~ SI'g'llllllos verif " dores
, ..•. '"
1 Th .soureiros daR alfalldegas (Ia~
2G Terceiros oflil'illt'·... . . .. ......
.....
:l6 Tereciro ,el'ifi(·adl)l'c~.............

-421
t'

Paço, cm 21 de ahril de 1 !12.
ira ./Ilrtrfil/s,

- - --

1 -

-

-

1
':.!

1 ':.! -

-

;,

·1 -

-

- - - - 1
- - '2

1
()
ii
.~.
10

1 - - fl 1 1 _

-

:;

- _ -

1 _ _ _ _ _

1
1
1
H -S 1
1\1 l':.! 1

1

Ê

1

ilh:l~I-

70 Primeiros usplrunte .. . . . • . . . . . . . . ..
,;) Seglludos uspirunt ~ .....•........•
l':.!O 'I'erceiros aspiruntca.. . . . . . . . . . . . . ..

r.....

;,

(j

1 1 11 _ _ _
tll1 1 1] 1 1 1

:38 ~() 2 2 1 1j;J
:;0 :l :3 :! ':.!I"
Gfi 4:! ! t 2 2-

---

1~:.l1 1J~) l!í 1:,

--1\I 9, 7

294

ORDEM DO EXERCI'l'O N.· 13

TABELLA

IV

Quadro geral dos empregados aduaneiros,
e respeotivos ordenados
(§ 1.0 do artigo 74.0 do presente decreto)

.,o..
a
Z
"

Categorias

'l'otnl

Ordenados

-

5 Administradores de alfaudegas ..•...
2 Auditores dos tribunaes do contencioso
fiscal de primeira instancia .......
5 Chefes de serviço, •............••..
11 Reverificadores ....•••..•.....••...
2 Thcsoureiros das alfandegas do eontinente do reino •.•....•.•.•.......
10 Primeiros officiaes '" .....•........
10 Primeiros verificadores .............
17 Segundos ofticiacs .......••......•..
18 Segundos verificadores .•...........•
4 Thesoureiros das alfandegas das ilhas
adj~centes, .: .•...........•...•..
26 Terceiros offictaes ..••.•.......•....
36 Tereeiros vcrificadores .••••••.•...••
70 Primeiros aspirantes ...•........••..
85 Segundos aspirantes •.•••..........
120 Terceiros aspirantes ••..•.....•...•

-

900,~000

4:500~OOO

700$000
600$000
600$000

1:4oo~000
3:0oo~000
6:600~000

600~000
500$000
:>00$000
350~000
350$000

1:200~000
5:000$000
5:000~OOO
5:950$000
6:300$000

350$000
240$0()O
240$000
150$000
132$000
108$000

1:400$000
6:240$000
8:64.0$000
10:500$000
11:220$000
12:9f)O$000

421

89:910,~OOO

Paço, em 21 de abril de 18D2.=Jow]uim
veira Ma?·tins.
TABELLA

Pedeo de

ou-

V

(§ 5.0 do artigo 74.0 do presente decreto)
Emolumentos que se devem cobrar nas alfandegas
pelos serviços abaixo designados
ARTIGO 1.·

Por todo o expediente relativo a cada navio de eommercio
costeiro .•.•...........•....•........•...•....
, ... "
Por todo o expediente relativo a cada navio do alto mar ..•

~700
H500

AR'l'IGO 2.·

Matriculas do barcos de pesca e de barcos de conducção de
carga ou passageiros. . • • . . . . • . . . . . • • . • • . • . • . • . . . • . • •

111300
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3.•

Licenças para pesca.. . . . • . . • . . . . . . • • . . • . . • • . . . . . . . . . . .
~300
Idem para pesca em vapores .......................•.•.
300.6000
ARTIGO

4.•

Alvarás de nomeação:
De despachante.. . • . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . • • . . .•
De ajudante dc despachante.. . . • • • . • . . . . . . • . . . . . . .•
AR'l'IGO

5:'

Por cada emprogado do serviço interno que assistir aos naufragios e por cada dia:
Na foz .••••.•....•........•.....••.•........••.•.
Na costa. '" •........••.•....•....
" . . .••. . . . .••.
ARTIGO

4;ll500
2.t000

2,p000
4~OOO

ro ••

Reverificações c verificações extraordinarias, feitas a requs ,
rimento dc partes:
Por cada. reverificação feita alem das horas do expediente ordinario, ou fóra dos legares do despacho...
l~OOO
Por cada verificação feita fóra dos legares do despacho,
ou a qualquer hora
"
' •......
" l~OOO
Por cada verificação feita nos logares do despacho, antes da hora do expediente ordinário, mas depois do
nascer sol; ou depois da hora do expediente ordinario,
mas antes do pôr do sol.. . . . . • . . • . . . • • . . • . . • . • . .. l~OOO
ARTIGO

7••

Vistorias, ou qualquer outro serviço feito alem das horas do
serviço ordinario, ou fóra dos logares de despacho, a requerimento de partes:
Do nascer do sol até ao meio dia
. l~OOO
Do meio dia até ao pôr do sol ...•........•...•...••
1~000
Em dias santificados ou feriados, ou de noite .......•.
2;ll000
ARTIGO

H.·

Pelas certidões, alem da raaa .•.........•....••....••..
As certidões c traslados de malJpas, manifestos, bilhetes
e guias, ou contas por algarismos, Rerão passadas da
mcsma fórma em que o estiverem no original, declarau.
do-se sómente, a final, o resultado por extenso, excepto
quando as partes pedirem por escripto que a certidão
e traslado seja por extenso. Consideram-se completas,
para o effeito da raza, as liuhas em que entrarem algarismos.
ARTJ<:O

~300

9.0

Pela raza contada nas certidões, cada lauda com vinte e
cinco regras e cada regra eom trinta letras. . . • . . . . . . . . .
Certidões narrativas e as certidões por copia, sendo esta de
documento cm língua estrangeira, a raza contada do mesmo modo. . . . . • . . . . • • . . . • • • • • . • • . . . . . . . . • . . • . . . • • . . .

~080
1I'S160
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ARTIGO

10.0

Pelo bilhete de despacho de importação de mercadorias que
paguem direitos:
Até 2$[>00 réis.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . .
De 2$500 a 20~000 réis .•' . • . . • . . . . . . . . • . . • . . • . . . • .
De 20~000 a 100$000 réis., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 100$000 a 150$000 réis, . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 150pOOO a 200$000 réis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 200$000 a 300$000 réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 300$000 a 500$000 réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 500$000 a 1 :000$000 réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acima de 1:000$000, 200 róis }101' cada 1:000$000 réis
ou fracção de 1:000$000 róis.
AR'fIGO

11."

Pelo bilhete de despacho do importação de mercadorias que
não paguem direitos:
Até 25$000 réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
De 25$000 a 501'>000róis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 50$000 a 100$000 réis . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . .
De 1000$000 a 150$000 róis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
De 150$000 a 200$000 róis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
De 200,jlOOOn 300$000 réis . . . .. . . . .. . . .. ... .. . . .. .
De 300$000 a 500,pOOO róis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 500$000 a 1:000$000 réis.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•
Acima de 1:000$000 réis, 100 róis por cada 1:000$000
ou fracção de 1:000$000 róis.
AnTIGO

~020
$050
J)080
$100

13.·

Pelo bilhete de despacho de exportação de mercndorias que
não paguem direitos:
De valor até 5$000 róis .....••..•.....••..........
De 5$000 a 25 000 réis.. . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
De 25$000 a 150$000 réis ..... . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .
De 150 000 para cima.....................
.
AU1'lGO

,l030
$050
$100
$150
$200
$250
!ll300
$500

12.·

Pelo bilhete de despacho de exportação de mercadorias que
paguem direitos:
Até 200 rúis " . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
D(' 200 a 1$000 róis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
De 1,,5000 a 10$000 róis. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . .
De 10$000 róis para cima . . . .. . . . . ••. • . . . . . . . . . . . .
ARTIGO

$050
~080
$100
$150
~200
~250
!ll300
~fíOO

020
~050
$080
100

14.·

Pelos termos de caução ou fiança de direitos:
Ati, 20~OOOróis .•....•••...••....•.....•.•..••...
De 20$000 a 50$000 réis ... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .
De 50J\OOOa 100.000 réls .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 100'000 réis para cima
..•...........
Pelos termos de qualquer outra natureza ......•..•.
....

~OW
~080
$100
'200
200
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AltTIGO

Verbas

de baixa cm quuesquer

15.·

termos....

..•....

. ...•..

pUlO

ARTIGO 16.·

Pelas guias de g~neros afianyad?s ao.s direitos, ou de qua squer outras guias de transito interior ou de circulação...

100

Observações
L" Os emolumentos a que se refere o artigo 1.0 não se devem cobrar das embarcações quc não façam 'operação alguma eonnnercinl
ou das que estiverem comprehendidus
no beneficio da lei de 2 de
maio de 18 5, com relação ás ilhas adjacentes.
2." Esta tabella " applicavel ao despacho dos gcnoros uaeionncs,
exceptuando os artigos 1.°, 2.°, 3.° e 5.°
3." Aos empregados, é expressamente prohibido receber os emolumentos da mão das partes, devendo só tirar contas c cntregal-as,
por intermedio do chefe da repartição, aos thesourelros ou propostos, para que estes façam a cobrauça,
4." Os scrviços a quc se .refere o arti.go G.O s~~'ão pagos :pelo dobro quando prestauos de noite, ou em lhas snntiticudos ou feriudos.
:i.' Quando o serviço tiver de ser feito féru da cidade, ou villa cm
que estiver a séde da casa fiscal, na conta se incluirá a despesa do
transporte.
6." Os emolumentos li. que se refere o artigo 7.° niío são applicaveis ao serviço de visitas aos navios, o qual {, obriga tu rio desde o
nascer ati' o pôr do sol, para todas as embarcações, sendo-o tambem
ati' ás nove horas da noite para os paquetes.
7.' Os amolumentos fixados no artigo 5.", pertencem ao. cmpregados que dc empenharem os respectivos serviços j 08 designados
no artigo 6.0 pertencem, metade aos cmpregudos que desempenharem o serviço, e metade, bem como todos os ruais da tabella, ao cofre d08 emolumento- dos empregados ao quadro geral.

Paço, em 21 de abril de 1 !12. - Jcaquim Pedro de Ulireir« Martins.
TABELLA YI
(~ (j ••

do artigo 71 do prvsento docreto)
AltTIGO

Gratifi"ações

1."

nnnunes aos chefes dns Ill'll'ga<;õ is e po tos de des-

paeho :
])eh'gaçõcs

:

Dc 1.' classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 000
Dc2.AcIIlS~('
"""""""""""""""""
100 000
D,' :l.· ('1a~s". .. . . . •. . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 7~ 000
POHt08

de dr-spueho :

Dc 1." el!l~~c..............•.•..

'"

DI' :!." d:\~~e .....•..•.......••.............•...••...

.

:!J~O()O
1 000
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Aos chefes das delegações e postos de despacho poderão ser feitos
abonos auuuaes para falhas, conforme a importancia d'estas casas
fiscaes, nos seguintes termos:
Chefes de delegações, até. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . ••.
Chefes de postos de despacho de L" classe, até .........•
Chefes de postos de despacho de 2.' classe, até
.
ARTIGO

Gratificaç(ies por serviços prestados
res do expediente ordinario :

50~000
30$000
12 ii000

2.°

fóra das horas regulamenta-

(a) Por cada hora de serviço antes do nascer do sol até á hora de
começar o expediente ordiuario, e desde o findar do expedientc até ás dez horas da noite
,.
~100
(ú) Por cada hora de serviço desde as dez horas ela noite até ao
nas('er do sol.. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
~150
(e) Pelo serviço de conferencia da saída nas mercadorias, prestado
fóra das horas do expediente ordinário, nas alfandtogas de
Lisboa e Porto, a gratificação dinria de 500 réis.
(cl) Pelo serviço de conferencia de descarga, prestado fóra das horas
do expediente ordiuarlo, a gratificação mensal de 15$000 réis,
(e) Pelo serviço de visita aos navios, prestado fóra das horas elo expediente ordinario, a gratificação mensal de 20;$000 réis.

Observações
1." Para haver direito ás gratificações
das alíneas (a) e (b), é
mister que o empregado preste tambem serviço nas horas do expediente ordinário, podendo sómcutc ser dispensado d'cste ultimo o
empregado que, no I1WHmOdia, prestar serviço de madrugada e de
noite.
2." A gratificação da alinea (c) KÓ ~(Oráabonada a doi" ompregndos cm cada uma das alflLudl'gaH do ~'ontin(,llt(O do reino.
3." A gratificnção da alluou (d) ;<úserá abonada a cinco empregados na alfaudcga de Lisboa p a t1'(';<na do Porto.
4." A grutificação da nl inoa (e) H(í KP1'áabonada a um empregado
cm cada uma dai! alfandegas <locontinente do reino.
G.a AH gratificações das alincus (a) (' (b) não Kão accurnulaveis
com qualquer outra das fixadas 110 artigo 2.· d'l,~ta tabella to não
poderão ser abonadas a maix de dois empregados em cada uma dali
estações aduaneiras.
ti." As gratificações das aliucas (a) c (b) não 110dr!l1 contar-se
em cada mcz por mais de 180 horas de Kerviço diario.

Paço, em 21 de abril de 1892. = JoaquÍ1n Pelb·o de Oliveim lI[(wtins.
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'l'ABELLA VII
Quadro geral do pessoal das oompanhias braçaes
Alfandegas
Desígnaçêes

~"
o

~

~
o
P;

..
~

-;;

~~
"
"~ ~~
A

=~ <:..."
:!

l!o

õ
E<

~

-- -- -- -- -- "-- - - 2
- - - 5
- - - 9
1
1
1
1 40
2
- - - - - - - 20

Chefe ......................
1
1
~jud.antes. : ........•...•.•..
2
3
Eseripturarios . , , , , . , ......•
,
6
3
Fieis de armazem. , , , . , ... , , , 24. 12
Conduetores de machinas .....
1
1
Fogueiros, , .... ,. " . ',' .. " "
12
8
Operários das companhlas. , , , , 100
60
Auxiliares ...........
, .. " ...
120 70

41G 415

~G7 11:7 11 11

2

2

4.

4

7

7

--

172
210
460

1

Paço, em 21 de abril de 1 92, = Joaquim Pedro de O"litleÍ1'a ]!m'tins.

'l'ABELLA VIn
(Artigo 107.· do decreto d'esta data)

....'"
00

~i

Nomenclatura

,,"

nldades

Tnxa.

z~
I
Importação
A) 1 'rodo o serviço de descarga, movimento,
arrumação
das mercadorias
n08 armnzena,
abertura
e cmballagcm dos volumes e sua
entrega á porta das eatações fiscaes :
1
2

IC~rruagclls
Planos, ou

?u quaes<tuer Yehic~ulos., , . , , ...
orguos e orgaos " ..•. " .

pl81l0

1Edtns ta.xal aüo cobrndns om tod&A na cltaç;)I'M fi.('a~R,
e cepto nas deh'gaçõcl
e posto urbanos e na. (·staçii I
dOI caminhos ,I ferro e matadouro
. Quando a lalda d<)1
generos .,. fI.er pela via marltlma 011 ftuvlal, e o mbarque t1v r logar 11M pontes ou cae. ti•• (·.tllçõe. aduaoeiras, cobrar-ae-hn 1\ taxa supplementar de ;;O ri'll por

100 kllogrammu.

Um

2 200
1 100
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.."omcnt'latura

Unidades

Tecidos em qualquer estado, exceptuando os do
artigo 4.°, tabacos em bruto ou manufacturados, quinquelherias,
cutelarias, brinqu dos, cartonugens, bíjouterias, botões, estojos, obras de pelles de todas as qualidades,
objectos pam escriptorio, desenho ou pintura, instrumentos c appnrelbos cirurgicos,
de precisão e observação e para laboratorios, medieamentos, perfumarias, louças, vidros, artigos de ourivesaria, gommas naturaes e artifioiaes, camphora, esponjas,
aguae mineraes, bebidas em garrafões ou
botijas, substancias medicinnes e para perfumaria não especificadas, fios para bordar, galões e passamunarius, relogíos, obras
de cabello, de crina, de marfim e tartaruga,
de ossos, pontas e unhas, e de pcnuus, de
cautchouc e guta pcreha, de palha, de cortiça e de materías vegetaes não e pccifica~a.s,. chapéus, barretes, bonets e flores artificiaes
, . .. . . .
. . .•. .
.. ..
-1 Tecidos tapados de linho e de algodão branco
e crú eID peça, tapetes e alcatifas de qualquer filamento, fios para fabricação de tecidos e quaesquor outras mercadorias não
especificadas .. . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • .

Taxa"

3

100 kil.

~400

»

~180

B) ToJo o serviço de descarga e movimento
dos geueros que são dcspachados em acto
euccessívo á mesma dcscarga:
n) Quando os generos forem todos descarregados e saírem por terra :
Gado bovino, cavullnr, muar e azinino .....•
Por cab.s
Gado Ianigero, caprino e suino. . . . . . . . . . . • •
»
Bagagem, cada volume até 100 kilogrnmmas
Um
Um
8 Pianos, pianos orgãos e orgãos ., . . . . . . • • . •
»
fi Carruagens ou quuesquer outros vchiculos. . .
10 Mercadoriae designadas no artigo 3.· . . . . . . . 100 kil.
"
11 ~Iereadorias designadas no artigo 4.". . . . . •.
[)

6
7

l;) Quando

os gcueros forem verificados
dentro dos barcos, junto ás pontes ou cacs
das estações aduaneiras, Oll que haja sido descarregada parte dos mesmos generos para o
desempenho de qualquer acto inherente ::10
respectivo despacho:

12 Pelo exame fcito nos barcos. . . . . . . • . . . . . . .

l

Por
cada
barco

~500
$160
~070
1.$100

2~200

"200
~120

• ° 13
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.

o&'
.... _

"'i3 :c
~~
" -e
13

~Icutenclnturu

Uniclatll\8

Pelos volumes que são descarregados e tornum logo a embarcar (alem da taxa do artigo 12.°)
••••••

0.0

••••••••••••••••••

'1""'<3

100 kil.

'.

160

II
Exportação, reexportação,
ou transferencia

transito

Um

14. Carruagens ou qunesquer outros vehiculos ...
15 Pianos, pianos orgãos e orgãos ....••..•..•
16 Mercadorias que se pesarem .. ' ............
17 Mercadorias que nào se pesarem .....•.....

2~OOO

»

900
160
130

»

~020

»

-120

»

~150

Cada
agoll

~rlOO

Um
100 kil.

UI
Serviço nas delegacões e postos de despacho
das linhas de ciroumvaIlação
1
I!!

São applicaveis
as taxas dos artigos 5 .•, (j.•,
10.0 e 11.°, com o abatimento
de 40 por
eento.
Pe8agem de uvas nas delegações e postos da
cidade do Porto ...•...•.•........•.....

IV
Serviço nas delegações
de ferro

de caminhos

20

Veríficação, pesagem e movimento de volumes nt '. Ii suídn das estações ....•.......

21

Idem, quando os volumes cout Ilham vidro ou
louça, • , " ' , , .......
, ... , ..•...
, , .. , ..
Contagem e vertficação de volume vindos em
barcos pura seguirem
m transito (11. fllxa
do artigo
I
Exame e COIl erencia de wagons clIl'l'egauosl
quer se Ul'SpIlC!WlIlpara con sumo, quer para •
transito ou r e-exportação ........•
, ... ,.

22
23

12;'-, ........

Serviço

, ........

\I

na delegação do matadouro
em Lisboa

24

nado bovino

25

Gado bovino, bravo, ..•...•..•...•......•
lado suino ..•.•••........
, ••..••..

26

, _......

111.

n~o. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ..
· •.

S
d.D?t
irei os
\
•

···1

»

I
I

O,G oI u
lOfu
2 0'0
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Unidade.

NomenclatllI3.

TllX:U

VI
Serviços a requerimento de partes
27

Assiatencia de qualquer empregado das companhias braçaes para serviço de verificação
feita fóra das eatações aduaneiras ou fóra
das horas do expediente:
a) Quando a assistencia fôr durante todo
o dia ou mais de meio dia .......•..•
b) Quando fôr por menos d'esse tempo

l~OOO
1$000

c) Se houver contagem e exame de volumes dentro de barcos (a mais) ....
28

'"

30
31
32
33

~500

100 kil.

$050

Remoção de mercadorias:
a) Nos mesmos armazens, ou de uns para
outros, no mesmo edifício ...•..•....
b) De um para outro armazém, com embarque e desembarque, ou com carregamento e descarga em earroças
.

29

Por
cada
barco

~120

Tirar amostras, havendo que abril' volumes,
pesar, medir, contar, separar avarias, passal' á pá, joeirar, reenaaecar, ou qualquer
outro serviço similhante, por cada um d'estes serviços e por. . . . . . . . . . . . . • • . • • • . • •
»
Encapar volumes ..••....................
Rebater e apertar vaailbame, pOI' qualquer
d'estas operações ........•.......•.•...
Fazer caixas de ma?eira. • . . • . • . . . • . • . . • .. 5 dec.
Cortar e arquear calxas. . . . . . . . . . . . . . . • • . •
Cada

I

34

Marcar volumes a tinta ..••...•.•...•..•..

35
36
37
38

Idem, a fogo.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .
Desfundar pipas ou quartolas e pôr. lhes fundos
Trasfegar liquidos de uma para outra vasilha
Armar carruagens ou quaesquer outros vehicu los ••••.....•....•...•............•.

39

Descargas
ou reembarques
em dias aautificados:
a) Por cada operado do quadro das companhias braçaes, o salario médio de um
dia.
7)) Por cada ussalariado

40
41

Halga de toucinho. . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . •.
Beneficial' courama por arejamento. . . . • . • . .

!

i5050
~070
3

Cada
um
"
Cada
100 kil.
Cada

~200
$005
$170
020
~060
~120
JPI00
1~200

~500
100 kil.
»

.J060
16060
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Tavns

Por qualquer outro serviço, não especificado
serão calculadas as taxas por accordo eotr~
os chefes das companhias braçaes e os interessados, attendendo-se
sempre á despeza
de material e pessoal. No caso de discordancia haverá recurso, nas alfandegas do
continente do reino, para o chefe da primeira repartiçào e, nas alfandegas das ilhas
adjacentes, para os respectivos directores.
Pela descarga ou embarque de qualquer volume não snjeito a entrada na alfandega,
quando não haja prejuieo para o expediente
geral .. ' .. , ... , .....•......•.•...•
' ..•

~200

Observações

L"
'rodo o serviço de trafego dentro das casas fiscaes onde houver
pessoal das companhias braçaes será unica e exclusivamente desempenhado pelo pessoal das mesmas companhias.

2.'
Os volumes que contiverem mercadorias
pagarão pela taxa mais elevada.

sujeitas a diversas taxas

3.'
Os volumes que forem ab artes para ser examinado o seu eonteudo,
a pcdido dos intere sados, pagarão as tnxas que lhes pertencerem
pela classe I, sempre que haja necessidade de tirar para fóra
d'ellcs mais de m tndc do seu conteúdo; no caso contrario pagarão
unicam nte a taxa do urtigo 2~'.
4.Os volumes

que reentrarem

pagarão

o dobro da respectiva

taxo.

5.Os serviços que forem feitos de noite ou em dius santificados
rão contados pelo dobro.

se-

6.'
Nas descargas de mercadorias que entrarem para armazena particulares fisoalisndos, é facultativo 80B importadores empregar pessoal das companhias braçaes, pelas ta~as fixadas na competente tabt'l1a, qu~ndo o serviço. o permitta: E porém se'!lpre obrigatoria a
aasistencin de um operarto das referidas companhias.

3().!
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7."
As bagagens conduzidas
respectiva taxa.

em mão pelos passageiros

são isentas da

8."

o serviço prestado no Lazareto
do regulamento sanitário.

é pago pela tabella

que faz parte

9."
O transporte
do pessoal
fora das estações aduaneiras

das companhias braçaes para serviço
será pago pela parte interessada,
10."

Os volumes dc peso inferior
parte das rcspecti vas ta. "as.

a 25 kilogrammas

pagam a quarta

Paço, em 21 de abril de 1802. = Joaquim Pedro de Oli·
ceira Martins.
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Quadro da composição e distribuição da força da guarda fiscal
o

,,'~,
~

Corporação
da. armada
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Companhias
de fogueiros
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"
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de
artilheiros

u('

Officlaes
das
compauhlas

Estado maior e menor

..;

'ii

":ll""
=

""

-;: o

Uompallhiali

Companhias
manobra

."

~
a

o

..o,

""o

~
~

ii

Praças
avulsas

Corpo de marinhe iros

4 2 2 4 <I
_ - - - - - - - -

24
-

- - - - 18 18 56
4 4 4
- 4 4.

.. ..

o

Paço, em 21 de abril de 18D2. = Joaqnim
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Composição do batalhão n.· 1 da guarda fiscal

Homena

Cavallob

Estado maior

Tenente

coronel ou coronel de infanteria

(com-

1
································1

mllndante)
Major ou tenente coronel de cavallaria (2.· commandante)
.
AjudaI?~e (alferes ou tenente de infanteria) ..•...
Cirurg~~o m.ór
, ..•.........
CirurgH\O a.ludant~ . .' ...• ~ ••. : '........•.......
Aspirante da administração militar (thesonreiro)

1

1

1

1
1
1
1

Todos ......•.....•.

6

2

Estado menor

~argento

ajudante

1

.
Total .•.....•.....•.

Companhias

7

I

de ínfanterin

I-

2."

S·

(."

Total
do
batalho'o

(7.a)

- .. -~..
"
~
~
~"

I
l.a

Companhla
de

cavalla,.ia

I
Homens

2

5."

6·a

~
So

u

rll

1 1 1 1 1 1
l'apitãe~ ... o ••••
li 6
1 1 1 1 1 1
'l'cncntes .....•
o.
6 (j
2 2 3 3 2 2
1-1 10'
Alfl'res ....•.....
primeiros sargen3 4. 2 li 1 -!
~O tos ............
Segundos sargen13 l:l ln 12 16 li
79 tos ... - . o' ••.•
Pri moiros rabos .• 23 25 23 2:3 2:.1 16 li33l:legulldos cabos e
soldados •.•. o' 31S!227 2271~:1~0 1~~I.~:3Hi -

<;

'"e

=

-;;

..
;.

-_
o

'""eo

III

.,

~

..

õi
;.

c

1
1
1

1
1

7 7
7 7
15 11

1

1

21 1

2

2
·1

4.

1

81 2

1:.17 4

10 40 1:3 G 40
3tn;:n31276123712H4 1(;3 1:G04?~ ;)0 1:-)0 I:nf)! 72
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A 1.' companhia fornece o pessoal para a fiecalisaçâo do imposto
do real de agua no districto de Suntarem na força de 1 eommandante de secção, 1 primeiro sargento, 3 segundos sargentos, 5 primeiros cabos e 36 segundos cabos e soldados.
A 2.' companhia fornece o districto de Leiria na força de 1 commandante de secção, 1 primeiro sargento, 2 segundos sargentos, 3
primeiros cabos e 29 segundos cabos e soldados.
A 3.a companhia fornece o districto de Lisboa na força de 1 commandante de secção, 1 primeiro sargento, 4 segundos sargentos, 8
primeiros cabos e 64 soldados.
A 4.' companhia fornece o districto de Coimbra na força de 1 commandante de secção, 1 primeiro sargento, 3 segundos sargentos, 6
primeiros cabos c 44 segundos cabos e soldados.
Os primeiros sargentos, segundos sargentos e primeiros cabos destinados ao serviço do real de agua só serão providos quando for determinado.

Paço, em 21 de abril de 1892. = Joaquim Pedro de Oli»eira Martins-Jorge
Candido Cordeiro Pinheiro Furtado,
TAllELLA Xl
Composição do batalhão n. 2 da guarda fisoal
O

Homens

Oavallos

Estado maior

Tenente coronel ou coronel de infantcria (commandante)
, ..
Major ou tenente coronel de cavallaria (segundo
commandante) .•.........................•.
Ajudante (alferes ou tenente de infanteria)
.
Aspirante da administração militar (th soureiro)
Todos.....•.•.•.....

1

1

1
1
1

1

4

2

Estado menor

Sargento ajudante

.
Total •....•....•.....•..

1

e

2
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-

Companhias

tle infanteria

~
Homens

.;

-

Capitães ............
1 1 1 1
1 1 1 1
Tenentes .•..•.......
3 4 5 4
Alferes .•..••...
" ...
2 2 3 6
Primeiros sargentos ..
Segundos sargentos ., . !) 10 14 15
15 18 32 23
Primeiros cabos .....
Segundos cabos e soldados .............
149204278227
1802-10334277

_._

~

.. ~..

~ ~
c
" .,eo ,g....

8
8

C)

o

."

-

-
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Com·
panhla
de
cavalla·
ria (5.")

----

... ~ . ....
<>i

N." li.)

~

4~1~ -

4 4
16 11
13 48
88, -

1

1
1
2
4

-

858.

-1

-1:0311li)

1
1
1
1

2
4

Total
do
batalhão

~

'"
~
-;;

.,
lO

..

e

:-

o

I!:I

o

5
))

17
14
['lO
92

40

;;
5
12
1
2
4

40
898 40
50 50 1:081 69

--

A 1.' companhia fornece o pessoal para a fiscnlisaçâo do imposto
do real de agua no districto de Portalegre, na força de 1 commandante de secção, 1 primeiro sargento, 3 segundos sargentos, 5 primeiros cabos c 36 segundos cabos e soldados.
A 2." fornece o districto de Cnstello Branco na força de 1 commandante de secção, 1 primeiro sargento, 2 segundos sargentos, :3
primeiros cabos e 27 segundos cabos e soldados.
A 3." fornece os districtos
Para Vizeu, 1 commandante
g-ulldos sargentos, 6 primeiros
dos.

dc Vizeu e Guarda

na força de:

do secção, 1 prim iro sargento, 3 secabos c 46 segundos cabos c solda-

Pura n Guarda, 1 commnndunte de 8CCÇ:'\0, 1 primeiro s:lrg nto,
3 segundos sargentos, li primeiros cabos c 47 seg'lIl1dos cabos e soldados.
A 4." fornece o districto de Bragança. na forçn de 1 commandante
de secção, 1 primeiro ~a.rgento. ~ segundos surg ntos, 3 primeiros
cabos e 30 segundos cabos e soldados.
Os primeiros sargentos, segundos sargentos e primeiros cabos destinados ao serviço do real de agua st\ serão providos quando for determinado.

Paço cm 21 de abril de 1 02. = Joaquim. PCJI'O JI' Oli»eira J!m·tiIll3

J01'f/l'

Candido Cordeiro Pinheiro Fw'fado.
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'l'ABELLA XII
Composição do batalhão n.s 3 da guarda fiscal

Cavallos

Homens

I~

Estado maior

Tenente coronel ou coronel de infanteria (commandante) ...........•...
.•. .. . . . .. . •. . .. .
Major ou tenente coronel de cavallaria (segundo
commandante) . . . . • . . . . . . . . • .. . . .. . .. . .• . . .
Ajudante (alferes ou tenente) ...•....•......
, ..
Cirurgião mór. . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . .
Cirurgião ajudante. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspirante da administração
militar (thesoureiro) __
Todos...............

1

1
1
1
1
1
l __

2

6

Estado menor

Sargento

ajudante

1

.........•........•..•.•...
Total ..........•....

Companhias

Homens

~
~

. . ...
ai

('om·
panhía
de
cavalteda.

de ínfanterla

~

.;

-

-

-

I
'1'ot,,!
do
butalbão

.. ~------..
..8 .. .. .. ".. .s..
"'"a '" '"8 ..
a
.. =:I "
:rl
(~.O)

3
I>

O

';ô

o

o

00

3Hi 378 267 270 1:261

t-

I>

o

O

--

Capitâea ...........•
1 1 1 1
4
4
Tenentes ....•.......
1 1 1 1
14
4 4 3 3
Alfer s.••........
'"
17
Primeiros sargentos ..
:l 4 7 3
f)4
Sf'gundos sargentos .• 26 19 9 10
82
Primeiros cabos ......
24 26 14 18
Segundos cabos e soldados ••....•.•..
287 3::!3
232 234 1:076

-

2

7

O

--

~-,

4

1
1
1

4
!)

-

-

1
2
4

1
1

1
]

2
4

Ó
[)

f)
[)

15 lO
18 J
66 2
86 4

40 iO 1:111.; 40
.. 50 1:311 67

17lóü

-

--

A Ln companhia fornece o pessoal para a fiacnlisação do imposto
do real de agua no districto de Aveiro na força de 1 commandante

ORDEM DO EXERCITO N.· 1:;
de secção, 1 primeiro sargento, 3 segundos
cabos e 42 segundos cabos e soldados.
A 2." fornece os districtos

sargentos,

:311
6 primeiros

do Porto e Braga no. força de:

Para o Porto, 1 commandante de secção, 1 primeiro sargento, :J
segundos sargentos, 6 primeiros cabos e -!6 segundos cabos c soldados.
Para Braga, 1 commandante de secção, 1 primeiro sargento, 3 segundos sargentos, G primeiros cabos e 53 segundos cabos e soldados.
A 3.' fornece o districto de Yinnna na força de 1 eommandantc
de secção, 1 segundo sargento, 3 primeiros cabos e 27 segundos cabos e soldados.
A 4.· fornece o dlstrieto de Villa Real, na força de 1 commande secção, 1 primeiro sargento, :3 segundos sargentos, G primeiros cabos e ·17 segundos cabos e soldados.

dante

Os primeiros sargentos, segundos so.rgentos e primeiros cabos destinados ao serviço do real de agua s,) serão providos quando for det rminado.

Paço, em 21 de abril de 18\)2. -Joaquim Pedro di' Uli»eira JlIlll'tiIl8-=Jol'[Je Candido C01'd(,i1'O Pinheiro Furtado,
TABELLA

XIU

Composição do batalhão n.s 4 da guarda fiscal

Homens

avalio.

Es\ado maior

Tenente coronel ou coronel de infanterin (commandante)
.
~ra.ior ou tenente coronel de cavullnr!a (segundo
commandaute) .............•..........•....
Ajudante (alferes ou tenente de iufunteria)
.
•\gpirante da administração
militar (tbosourciro)
Todos ......••......

1

2

Estado monor

Sargento ajudante ...........................
Total...............

1
---~()
2
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Companhias

de Infante ria

-

-

Homens

. ...
..;

-

...; ....;

o
'"

.. o:;....
8
8

o

~"

-

4
4
9

--

Tolal
do
batalhão

-

:;;'"...

a

o

=

o

""8
o

~
-

fIl

Capitães .....•....
_.
1 1 1. 1
4
Tenentes ..•.•.....••
1 1 1 1
4
Alferes ....•......•.
3 4 2 3
12
3 3 2 3
Primeiros sargentos •.
11
Segundos sargentos .. 11 15 8 14
48
23 30 24 27 104
Primeiros cabos ......
Segundos cabos e soldados ••.....•.....
286 335 251 231 1:103

Companhia
de
cavallaria (5.")

..

-

•

"8o
5
5
13
12

s:'"

..

';;

o

-5
5
10
1

1
1
1
1

1
1
1

6

(j

54

6

12 12

116

12

74 74 1:177 74
~- ~-328 389 289 280 1:286 17 96 96 1:382 113

A 1." companhia fornece o pessoal para a fisealiaação do imposto
do real de agua no districto de Evoru, na força de 1 commandante
de secção, 1 primeiro sargento, 2 segundos sargentos, 4 primeiros
cabos e 33 segundos cabos e soldados,
A 2.' fornece o districto de Beja na força de 1 commandante de
secção, 1 primeiro sargento, 3 segundos sargentos, 5 primeiros cabos e 37 segnndos cabos e soldados.
A 4.· fornece o districto de Paro na força de 1 commandante de
secção, 1 primeiro sargento, 3 segundos sargentos, [) primeiros cabos
e 40 segundos cabos e soldados.
Os primeiros sargentos, segundos sarg-entos e primeiros cabos destinados ao serviço do real de agua sô serão providos quando for
determinado.

Paço, em 21 de abril de 1892.- Joaquim Pedro de OUveira Martine-»:

JOI'ge Candido C01'dei1'o Pinheiro Furtado,
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XIV

Ocmpcaíção das oompanhias das ilhas adjaoentes

..
._".., ".... ....f ....""~
"
õi

• U

é

Tenentes .............•...•........
Alferes ..•.....•..............•.....
Segundos sargentos .............•.•..
Primeiros cabos ......................
Segundos cabos e soldados ............

~

-;o

Ql

..
Q
!!

'"~

:3
~

-_ -_~" -- -_ 1
1

2

4
11
49

1
1
3
5
46
56

1
1
3
4

39
48

1
1
4
5
47
58

4
4
12
18
17:3

211

Paço, em 21 de abril de 1 92. =Joaquim Pedro de Oliueira ]Jtlm·tinlJ = Jorqe Candido Cordeiro Pinheirc Furtado.
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TABELLA XV
Distribuição pelos distriotos administrativos
da força da guarda fisoal, destinada ao serviço de flsoalisação
do imposto do real de agua

-~.~e" e.s
..::!.

e

-e .,."
Dístrlctos

"",,,,
" '"'

administrativca

§~~...

o

o

•••••••••••••••••••

••

o.

o'

0.

o'

paro •........•.....•.....•.•.......
Gu.a~da ....•.........•............•.
Leiria ..............................
Lisboa
Portalegre.
Porto ., ••••••••••••••••
••••••••

o.

•••••

Sautarem.

•••••

0.0

o

••••

•••••••••

...

•••••••••••••••

0

....

o

•••••

o •••

o, ••••••

°0

Yianna do Castello
Yilla Real. '.0
Yizeu .............••......
o

o

1

o ••••

·.·· ..

•••

o.'

o"

0'0

,_

o' •••••••••

."

...........

o.

o

••••••••

········

.

I
1
I
1
1
1

Chefes de dtstrictc

o
-r:

1F.!

1F.!

-

1

:3

1

:3

1
1
1

3
2

1
1

3

1
1
1

2
.)

.,
.,31
2
4

6

e
6

3
3
G
4
5
6

3
8
5

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

:l

3
3

Ü

1
1
1

2

3

-1-,

c:$

~ "

1

17
(a)

" o

o

«>"
00"

o

1
I
1

•••••••

•••••••••••••••

Evora ...............•.....

0.0

0

-"",

o

"
s"
""'"
o"",
<>
S
.. "''Õ
o
=" ..'" .~
"~'"'"
~~ "'''
'" '" roi:

"'" 1- Aveiro ..•..•.......
, ....••.•....•••.
Beja
Braga .......•...•..•...............
Bragança ..............•...
· .. · .....
Castello Branco .............•.......
Coimbra

.,

'"
.o

'q; ::

,,1;;,

SW"t:S

., .,

o o

:)

3

(j

:3

G

-17 47

86

-42
37
53
30
27
44
33
40
47
29
ti4

36
46
a6
27
47
46

-(j84

Ó3

47
(} 4

37
34
Ó5
1- 1

5O

e

36
78
46
51
4(}
34
58

e7

851

ou <lo secção, addírlos <a,·tlgo 17-1.°).

Paço) em 21 de abril de 1 92. = Joaquim Pedro de Oliveira .Martin8=Jo1'gc Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.

8mclaria

(l'('slado tios n('~()('ios da guerra - Dim~áo ITrral-P n('lIillli~ãt,

Sendo-me presente a consulta do supremo tribunal admi
nistrativo sobre o processo n, o 3:08G, em que foi 1'C '01'rente Josó Herculano Ferreira da Horta e recorrida a (li1'l'c\,1\oda administração militar;
Mostra-se que t .ndo a 01'(1 m do exercito de \) de janciro de 1872 publicado a reforma do recorrente no posto
til- general de divisão, com o soldo mensal do 120.>000
réis, pOlH'O depois, cm 29 do mesmo mcz, ~e puhlieoll, cm
outra ordem <lo e. crcito, uma redifieação) tloc!aran(lo q\H~

ORDEU DO EXERCITO N," 1:;
a roforiuu era em general de dívi ao graduado e o soldo
de 7;);000 réis mensaes ;
Mo stra-s c que para o supremo tribunal adminiHtrniivo
se intcrpoz então recurso, allegando o recorrente:
que concedida a sua reforma pela man('ira cxprl'ssa na primeira
ordem do exercito, não podia mais ser alterada Rem oifen a
de direito adquirido;
e que, demais, era legal a reforma
110S termos em que primeiro
se d('cretára, consoanü' o artigo 72,0 ua lei dp ~3 de junho 'flde ~8()4, pelo que não
havia logar nem motivo para rectí ca<;ao;
Mostra- c que ouvido o ministel'io da guerra, p eguinuo
o processo os seus tramites, constou em juizo o fallceimonto
do recorrente, sô muito depois d'eUe ter oecorrido (' na
altura do julgamento final;
Mostra-se que por ÍtlSO, e na conformidade
do regulamonto de 9 de janeiro de 18fiU, artiO'o !"lI. ° do regulamento
rlc :?5 do novembro de 1886, artigo 50,°, p da legisla<;ào a
mais applicnvel, se tem de proferir re 'oluçao n'este proeeSHO:
() Q1Ll' tudo visto
terio publico;

O

})onclerado,

ouvido

que foi o minis-

C lllsiderando que segundo a c."pressa dispo ição (10 artigo 72,0 da lei do 23 ele junho do 1 64 os coronoi que
pnssassem a gencl'a('s dI' brigada SI) podiam SpI' reformn,
dos em gcncrncs de divisão com o soldo mensal do réis
120/1000, quatro annos rlepois . ela ua promoçno :'tqn IlP
posto: (' quc, não tendo dccorrido os quatro annos, s{) podi.un obtor reforma Com a p:raduapo de p;onera('S do di, isão e o ioldo de 7üj)OOO réis mells/H'", :
C01l8ic1erando qlH', por til' rvconh "r que n r .correntc
"l' :lch:wa pl'ccis:un
nte lIas t'1I11di(:uc:;da HcglUHla (' nâo .la
pl'illll'im parte d'a({llClla tli"p()siçao; I' rpdifico1t a eOlle' _
"ao <la na rd'orma, <{lu' ali:i .. nau po(ll'l'ia s1th istil' por il-

!Pgal:

Hei por lH'm, conformando_me

'<ll1l

a referida

('OllsI11t:1,

w'g:m' }ll'oyimento ao recurso para todos os eft'eitos.

O ministro e .-ecrotario d' e tado do." negocios da guerm
assim o tenha cntendido c faça c."ecutal'. Paço, cm 12 ele
maio de 18!)2,=HEJ.-=Jo1'Yv
Candidu Cu/'dl'iro Pillhcil'o
Furtado,
:melaria d'eslado llos negorios

dil

~lIerra-nirrr ão geral-I.a

Reparli~iio

rI 'i por bem d~torn~inaJ' qu~' o jlrim:-il'() tC'lu',nh'
tado maior de artdhcl'Ja, DamIão Martllls P('relra

uo esu(' J\l ._

31G
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nezes, e o tenente do regimento de caçadores n.? 8, Jayme
Augusto Krusse Gomes, não sejam contados nos quadros
das armas a que pertencem,
por terem sido requisitados
para desempenhar
serviço na companhia ele Moçambique,
nos termos da carta de lei de 12 de abril ultimo.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 12 de
maio de 1892.= REI.= Jorqe Candid» Cordeiro Pinheiro

Furtado.
Secrelal'ia d'eslade dos neqneies da !llIerl'a-j)irec~ão

rreral- p lIejlarli~ão

Tendo sido nomeado para ir desempenhar
uma commíssão de serviço na província de Moçambique o primeiro
sargento do regimento de artilheria n." 4, Antonio Joaquim Pereira: hei por bem promoveI-o ao posto de alferes, fieando pertencendo
ao exercito de Portugal sem prejuizo das praças mais antigas da sua classe e arma, nos
termos do decreto com força de lei de 10 ele setembro de
1846 e circular de 21 de maio de 1862. Outro sim sou
servido ordenar que esta minha soberana resolução fique
nulla e de nenhum cffeito se o agraciado, por qualquer
motivo, deixar de seguir viagem para o seu destino ou de
servir no ultramar o tempo marcado na lei,
O ministro e secretario d' estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 12 de
maio de 1892.= REI. = J01'ge Candido Cordeiro Pinheiro
Furtado,
Secretaria d'estado (los negocies da guerra -Ilirccção

geral-L"

Ilcpartição

Hei por bem determinar que o aspirante (ln direcção da
administração militar, com graduação de alferes, Francisco
Lopes de Azevedo Júnior, não seja contado no quadro da
classe a que pertence, por ter sido requisitado pam desempenhar serviço na companhia de Moçambique, nos termos
da carta de lei dr 12 da abril ultimo.
O ministro e secretario d'estado dos negocies (la guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 12 <1.
maio de 1802, = REI.· JO?'f/e Candido Co)'deil'o Pinheiro
Furtado.
Secrctarin d' estado dos nrgocios tia guerra - ))ircc~áo gml-

La Ilcp;lrti~ão

I rei por bem declarar definitivas as nomeações dos a~pirnntcs da direcção da administração militar, com gradua-
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ção de alferes, Francisco Antonio Pires Barata, Joaquim
Simões da Costa, e Francisco dos Reis, que provisoriamente haviam sido nomeados, aquelles por portaria de 2:!,
e este de 23 do abril do anno proximo passado.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 12 de
maio dc 1892. = REI. = JOI'ge Candido COl'deÍ1'oPinheÍ1'o

Furtado,

Secretaria d'estade dos IIcgociQS da guerra - Direc~ão geral- ta Repartição

Em conformidade com o disposto no artigo 134.0 do rcgulamento para a organisação da reserva do exercito activo
de 31 de dezembro do anno proximo passado: hei por bem
nomear alferes de infanteria de reserva, nos termos da lei,
os chefes de secção, de U' classe, Joaquim Maria dos Santos, e de 2. a classe, Vicente João l\laldonado, ambos do extincto corpo da guarda fiscal.
O ministro c secretario d' estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, cm 12 de
maio de 1892.=REI.=Jorge
Candido C01'deÍ1'oPinheiro
Furtado,
Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direcção geral- f /' neparli~ão

Em conformidade com o disposto no artigo 134. o do repara a organisação da reserva do exercito activo
de 31 ele dezembro do anno próximo passado: hei por
bem nomear alferes de infanteria de reserva, nos termos
da lei, o chefe de secção de La classe do extincto corpo
da guarda fiscal, Belchior da Costa Paleta.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
nss!1Uo tenha entendido e faça executar. Paço, cm 12 de
maio de 1802.~REr. = JO)'ge Ca11dido Cordeiro Pinheiro
Furtado,
gularnento

2. o -

Por decretos de 28 de abril ultimo:
Regimento de infanteria n.v 19

Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, o
capitão, José Pinto de l\loraes Rego.
Direcção da administração militar
Cavalleiro da ordem militar de S. Bento ele Avíz, o se.
gundo official com graduação de capitão, Manuel Joaquim

da Silva Lapa.
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1.a Companhia da administração militar

Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Aviz, o
capitão, José Esteves.

Por decretos de 12 do corrente mez:
Estado maior general

General de brigada, o general de brigada cm disponibilidade, Vasco Guedes do Carvalho c Menezes.
Regimento de caçadores n.· 8

Ajudante, o alferes, Filippc Rijo Rosado.
Regimento de caçadores n.· 12

Alferes, o alferes de infanteria em disponibilidade, J o::;é
Calixto Ferreira.
Quadro da arma de infanteria

Alferes, o alferes de infanteria em disponibilidade, Frederico Augusto da Guerra Soares.
Direcção da administração militar

Aspirante com graduação de alferes, o aspirante COlU
graduação de alferes, em disponibilidade, Agnello Gomes
do Nascimento.
Inactividade temporaria

O alferes do regimento de infanteriu n. o ~4, Manuel
Joaquim de Sousa, por ter sido julgadc incapaz do 8<'1'viço, temporariamente, pela junta militar de sande.

Por decretos da mesma data:
Reformados, na conformidade <la lei, o general de bri
gada, Daniel Ferreira Pestana, e o tenente do rcgnncnto
ele infanteria n." 13, Manuel Antonio Fernandes, aquelle
pelo haver requerido, e., mbos por terem sido julgados
incapazes do serviço activo p la junta militar de sande.
Reformados, na conformidade da lei, o t mente coronel
do infantcria em inactividade tcmpornria, Gustavo Ferreira Pinto Basto, e o capitão do regimento n. o 1 do iufanteria da Rainha, Primo José da Rocha, este pelo haver
requerido, (' ambo por torem sido julgados incapazes d .
todo fi serviço pela junta militar d(' suudc.
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N.· 13
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Portaria

Secretaria d'estado dos negocio da guerra-Direc~ão ~ml-

La Reparti~ão

Sendo indispenaavel fixar quaes a' estações onde os
offíciaes de reserva devem ter aberta a matricula, e a
forma como deverão prestar o juramento de officiaes,
determina Sua Magestade EI-Rei, pela recrctaria d'estado dos negocios da guerra, o seguinte:
Artigo 1. o Os officiaes combatentes de reserva terão a
matricula aberta no livro competente do commando ou inspecção geral da arma a que pertencerem, ou no da unidade que lhes for destinada pelo resp ctivo commandante ou
inspector geral, em harmonia com as attribuições que lhes
são conferida' no § 1. o do artigo 31. o, § 1.o do artigo 63, o,
artigos 90.0 c 107.0 do decreto com força de lei de 30 de
outubro de 1884.
§ unico. O disposto n'este artigo não é applicavel aos
officiaes de infantcria de reserva, que pertenceram ao extincto corpo da guarda fiscal, cmquanto estiverem addidos
á guarda fiscal.
Art. 2,0 Os cirurgiões, veterinarios, pharmaccutieos e
capellães do reserva serão e cripturados n'um livro de matricula existente no commando do corpo do estado maior.
0
Art. 3. Nas secretarias dos districtos de recrutamento
e reserva a que pertenoerem os officiaes combatentes ou
não combatentes de re erva, com excepção do de que trata
o § unico do artigo 1. o, haverá as notas de assentamentos
dos referidos officiaes, as quaes não serão encerradas, para
n'cllas se poder continuar a escrever. Estas notas, quando
os offi.eiaes tran ferirem o seu domicilio para outro districto de recrutamento e rel:ierva, serão remottidas aos respectivos commandalltes depois de oscripturadas em dia.
§unico. Os commandant s dos distrietos de recrutamento
e reserva lJarticiparão ao commando ou inspec~ào geral <la
arma a que os offieiaes de reserva pertencerem, a sua apresentação, logo que ella se realise, e cumprirão m relação
a estes officiacs o preceituado no § 6.0 do artigo 35.0 e no
§ 2.0 do artigo 44.0 do regulamento de 31 de dezembro de
1891.
Art. 4.0 Os re ervi .tas ou individuo da ela se civil promovidos ou nomeados offi.cia s combatente ou não combatentes de reserva, pre 'tarlto o juramento pela fôrma c tab 1 cida no artigo 243.0 do r guiamento de 21 de novembro de 1 66, perante a corporação dos offi.ciacs do regi-
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mento, estado maior de praça de 1.a classe ou comman.
dantes dos districtos de recrutamento
e reserva independentes, existentes na localidado mais proxima do domicilio
do oflicial de reserva.
§ 1.0 Proceder-se-ha
sempre pela fôrma estabelecida no
§ 4. o do artigo 243. o do regulamento de 21 de novembro
de 1866, enviando-se o termo do juramento
para a estação em que o officíal de reserva tiver aberta a matricula,
onde ficará archivado.
§ 2. o Os officiaes de infanteria de reserva, addidos á
guarda fiscal, prestarão
o juramento
perante os commandantes dos batalhões ou das companhias
que não estejam
na séde dos commandos dos batalhões.
§ 3. o As disposições d' este artigo e dos dois paragraphos
anteriores são applicaveis aos officiaes de reserva promovidos ou nomeados até esta data.
Art,' 5. o Os officiaes combatentes c não combatentes de
reserva serão incluídos na lista geral de antiguidades
elos
officiaes e empregados
civis do exercito,
publicada
em
cumprimento
do artigo 2.0 do decreto com força de lei de
18 de novembro de 1869.
Art. 6.0 Aos offieiaes combatentes
e não combatentes
de reserva,
que o solicitarem,
ser-lhes-hão
passadas as
respectivas patentes, pagando previamente na repartição
central do ministerio da guerra, sêllo, emolumentos e impostos addicionaes que, segundo a legislação vigente, devem ser pagos pelos offieiaes do exercito activo da mesma
graduação.
Paço, cm 12 de maio de 1892. = Jorçe Candido ror-

deiro Pinheiro Furtado,

4. o-Por

determinação de Sua Mages!adeEI-Rei:
Estado maior de infanteria

Capitão, o capitão do regimento
Luiz Bernardo da Silveira Lorena.

de infanteria

n, o

12,

Regimento de oaçadores n.s 1
Tenente, o tenente do regimento
de infantaria n.? 7,
D. :Miguel Henrique de Menezes Alarcão, pelo pedir.
Regimento n.· 2 de caçadores da Rainha
Tenente, o tenente do estado
gusto de Andrade Pereira.

maior de infantoria,

Au-

ORDEM DO EXERCITO N." 13

321

Regimento de caçadores n.>3
Alferes, o alferes de infanteria,
Moura Coutinho de Almeida d'Eça.

Arthur

Torquato

de

Regimento de caçadores n.v 8
Alferes, o alferes do regimento de infanteria
gusto Alves da Fonseca, pelo pedir.

n. o 22, Au-

Regimento de infanteria n.v 3
a

Capitão da 3. companhia do 2.0 batalhão, o capitão do
regimento
de infanteria
n.? 19, José Joaquim Machado,
pelo pedir.
Regimento de infanteria n.v 7
'I'enente, o tenente do regimento de caçadores
Augusto César Côrte Real, pelo pedir.

n.? 1,

Regimento de infanteria n.s 12
Capitão da 3,a companhia do 2.0 batalhão, o capitão do
rcgimento de infanteria n. o 13, Luíz Bernardo da Silvcira
Lorena, por motivo disciplinar.
Regimento de infanteria n.v 13
qapitão da 2,. a com~anlúa do 1. o batalhão, o capitão do
regimento
de infanteria n. o 19, Bento Rodrigo Gondim
pelo pedir.
,
l

Capitão da 4.: companhia do 2.° batalhão, o capitão da
2. a companhia do 1.0 batalhão, Fcmando Augusto do Nnscimcnto.
Regimento de infanteria n.s 19
Capitão da 4. ti companhia do 2.0 batalhão, o capitão do
regimento de infanteria
n.? 3, Antonio Lucio de
ousa
Dias, pelo pedir.
Tenonto, o tenente do regimento
n. o 2 de caçadores
da Rainha, Alfredo Jorge Garcia Gomes.
Regimento de infanteria n." 22
Alferes, o alferes do regimcnto de caçadores
Antonio Patricio Pinto Rodrigues, pelo pedir.

H.O

12,

Regimento de infanteria n.O24
Alferes o alferes do regimento de caçadores
cisco Rod~'iO'tll's Pereira J unior, pelo pedir.

n.°:3, Fran-
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5.

0_

Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direc~ão

geral- L a Repartição

Declara-se que, por decreto de 6 do corrente mez, foi
conferida a mercê do grau de cavalleiro da antiga, nobilissíma e esclarecida ordem de S. Thiago, do merito scientifieo, litterario e artístico, ao cirurgião ajudante da guarda
municipal de Lisboa, Abel Augusto de Campos Paiva.
6.0

-

Secretaria d'estade dos negocios da guerra -Direc~ão

geral- La. Repartição

Em conformidade do disposto no artigo 24.0 do regulamento para a concessão da medalha militar, approvado
por decreto de 21 de dezembro de 1886, e para os effeitos do artigo 25.0 do mesmo regulamento, declara-se que
perdeu o direito de usar da medalha da classe de comportamento exemplar a prac;a abaixo mencionada:
Guarda municipal de Lisboa

Soldado n. o 6 da 1. a companhia dr' ínfanteria, Francisco
do Nascimento Grandão, por ter sido punido com trinta
dias de prisão correccional, sendo transferido para a companhia de correcção n. o 1- medalha concedida pela ordem do exercito 11. o 11 de 1884.
7. o _ Secretaria d'cstado dos negocios da guerra - Di,w~âo gPral- t.a Repartição

Declara-se:
1.° Que no dia 30 de abril ultimo se apresentou n'csta
secretaria d'estado o alferes de infanteria, Frederico Augusto da Guerra Soares, por ter regressado do regimento
de infante ria do ultramar, do quo fazia parte, o lhe haver
pertencido o seu actual posto no exercito do reino, pelo
que fica na arma a que pertence e na situação de disponibilidade.
2.0 Que no dia 14 do co TC te moz se apresentou ri'esta
secretaria d' estado o tenente de infanteria sem pr 'juizo
de antiguidade, Rodrigo Jaymo Correia, por ter regressado do ultramar e lhe haver pertencido o seu actual pos·
to, pelo qU(\ fica na arma a que pertence com o posto
<1U(\ tem, e na situação de disponibilidade.
8.

0_

Secrrtaria d' estade dos lIegocios da ~uma - Direc~ão geral - 2.·l RCI);lrli~âo

Sendo nccessario regular as transfer ncias dus pra\':ti:l
da segunda reserva que são chamadas ao serviço activo elo
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exercito ou da armada, como supplcntes, e bem assim o modo
corno devem ser alistados os mancebos que, na mesma
qualidade de supplentes, são destinados ao referido serviço: Sua Magestade EI-Rei ha por bem determinar o seguinte:
1.o As praças da segunda reserva chamadas, como supplcntes, ao serviço activo do exercito ou da armada, depois do receberem a guia conferida pelo presidente
da
eommissão de recrutamento,
ou pelo administrador
do concelho ou bairro, nos termos da disposição 3.a da portaria
de lD de abril publicada na ordem do exercito n.? 11 do
presente anno, seguirão directamente
ao seu destino, indepcndentemcntc
de ordem do respectivo commandante
elo districto de recrutamento
c reserva.
2. o Os quartéis generaes ou commandos militares, depois de cumprido o quo lh s é determinado na referida disposição 3. a, enviarão ordem de recebimento aos corpos d«
infanteria o cavallnria da respectiva divisão ou commando
a que :UI praça:; foram dcstinudns, fazendo as conveniontes communicações
ás respectivas auetoridades militares,
quando as praças forem destinadas a armas differentes
<1' aquollas ou a serviços auxiliares, e ao ministerio da guerra
quando forem destinadas
á. armada, notificando as transferencias aos eommandantes dos districtcs de recrutamento
e reserva.
3.0 As trunsferencias
consideram-se rcalisadas na data
da guia conferida pelo presidente da commissõo de recrutamento, e, para esse fim, os commandantes
das unidades
que receberem as pra~as, mandarão semanalmente aos rcspectivos conunandantes
das unidades de re 'erva as guias
administrativas
e as cadernetas,
sendo estas restituídas
depois da demora indispensavol para i:\ > fazerem o: competentes uvcrbam ntos de trausferencia.
As informações
referentes ás pra(,"a' destinadas ú armada scrao dada por
esta secretaria d' estado aos quartéis g ncraes (' connnandos
militares.
4. o Os quarteia generacs
' commaudos militar s solicitarão do ministerio da guerra a trunafercncia das pra\u::;
da segunda r serva que estejam s -rvindo nas 'midade
activas, pejo requererem,
e lhes pertença
servir na armada como supplentes.
5. o Os quarteis genemos c commando:-; militare:; enviarão semanalmente
ao ministerio da guerra relaçõc1:i cm duplicado elas praças cham~da.s ao serviço activo elo exercito
l'omO Imppknt >s, c cm tnplIcado
da que forem chamada.:

ORDEM DO EXERCITO N.' 13
ao serviço da armada, sendo pelo dito ministerio confirmadas as transferencias,
depois de recebidas as meneionadas relações.
6. o O serviço activo das praças da segunda reserva,
chamadas como supplentcs, é contado desde o dia da apresentação no corpo ou serviço a que foram destinadas definitivamcnte.
7. o Os supplcntes que não tiverem sido inspeccionados,
serão destinados
ao corpo mais proximo da sédo do respectivo districto de recrutamento
e reserva, ou da sua rcsidencia, se assim tiver sido transmittido
ao quartel general, em harmonia com o § 4. o do artigo 84.0 do regulamento de 20 de outubro de 1891, para os effeitos do artigo 50. n do m esmo regulamento,
ficando n' esse corpo se
forem julgados aptos para a arma a que o mesmo corpo
pertence, c, no caso contrario, seguirão com itincrari» novo
na guia administrativa,
para o ('orpo ou serviço para
que foram destinados,
conformo as instrucções
previamente dadas pelos quarteie generncs ou commandos militares, prevendo as diversas hypothcsos que se possam dar
no apuramento
dos supplentes nas condições acima referidas.
8.0 Os quarteia generaes devem entender-se com o commandante geral de artilhcria
ácercn dos supplcntea destinados áquella arma, de fôrma a executar-se o prcccítundo
110 numero antecedente.
f). u_

Secrelm'ia tl'estado dos ucgocios da guma- Dircc~;'lo gfral- 2.a llfl)arli~ão

Tendo-se suscitado duvidas sobre a applioação do regulamento elo imposto do sêllo com referencia à certidão do
qUl' consta no livro de matricula e registo disciplinar :
manda Sua Magestade EI-Hci declarar quc, cm harmonia
com o
:3.0 do artigo 122.0 do mesmo regulamento, a referida certidão deve ser considerada
como uma se'), para
os effeitos elo sêllo.

*

1 O. "-~ Secrelaria d'fslado dos IIcgocios da gUl'rra - Dirrrção geral- 3,a ncp:II'li~áo
Em conformidade com o # 1.o do artigo 42.0 do plano
de reorganisação
da, escola do exercito, decretado
111 28
de outubro do 1801, declara-se
qlH' o primeiro
HnrgeJlto
gruduado aspirante a offieial, Eduardo do Amaral, (lo cor
po de alllln1l0S ela oscolu do exercito, perdeu, desd o dia.
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G do pn'smüo

mcz, o direito á graduação que lhe havia
sido concedida pela ordem do exercito n.? 35 do anno proximo passado; voltando á sua anterior situação <1(' prinu-iro cabo <1(, infantcria, por hav('l' perdido o anno e não
ter já tolerancia alguma.
11. o -

Dircc~ão da admillislra~ão mililar-1.a

lleJlilrli~ão

Graduações e vencimentos com que ficaram os officiaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lbes haviam sido conferidas:
Com a graduação de tenente coronel e o soldo de róis
G6bOOO men aes, o major do regimento de caçadores n.? 12,
Manuel Augusto <lo Nascimento, reformado pela ordem elo
exercito n. o 8 de i) de março ultimo.
Com a gr:ulnação do gen rul de brigada e o soldo (10
90.)000 r Sis mensaee, o tenente corou ,1 de cavalluriu, J ouo
Manuel Esteves, considerado coronel de 31 de outubro de
1889, c reformado pela ordem do exercito n. o ] 2 de :30
abril ultimo.
Com a gradua<;ão de general de brigada e o 'oldo de
!1(),)OOO róis mcnsaes, o coronel do estado maior de infanteria, Joaquim Pimenta Gusmão Cnlhciros , reformado pda
mesma ordem.
Com a graduação de major e o soldo de 546000 róis
mensaes, o capitão do regimento d infanteria n.? 23, José
Luiz de Noronha, reformado pela mesma ordem.

12. o -

Direcção da adOlinislra~ão mililar-

2.a llcvarli~áo

Declara-se:
1.0 Que o pr ço por que saiu cada raçao de pão fornocido pela padaria militar no m 'Z de abril ultimo foi de
3 ,5 réis.
2. o Que as rnçoos de forrag ns no me nuo mez raíram n
2Gü,17 réis, sendo o grao a :!OO,f)4: róis 'a palha a f)\),fi3

róis.
13,0 - Declara-s qu o t nente do regimento de illfanteria n.? 21, José do Tascim nto Pinheiro, desistiu de
doze dias da licença r gi tada que lhe foi concedida pt'la
ordem do exercito n.? 11 <1'(' te anno.

3:!G
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14. o - Licenças concedidas por motivo de molestia aos officiaes abaixo
mencionados:
Em sessão de 7 de abril ultimo:
Regimento de artilheria n,v 3
Segundo tenente, Joaquim José Salema Garçào,
senta dias para se tratar em ares do campo.
Regimento de cava.llaria n.s 3
Tenente, Jayme Augusto de Oliveira Leitão,
dias para se tratar convenientemente.

se(i-

sessenta

Regimento n.O8 de cavallaria do Principe Real
Alferes, Joaquim dos Santos Caio, sessenta dias para se
tratar em ares pátrios.
Estado maior de infanteria
Tenente, Caetano Xavier Diniz Júnior, trinta
se tratar em ares do campo.
Regimento n.s 5 de infanteria
Francisco
Capitão Antonio Varnhngom
dias para convalescer cm ares

dias para

do Imperador da Austria,
José
de Moraes Bossa, cincocntn
do campo.

Regimento de infanteria n.s 8
Tenente, Julio Maria de Quadros 0ôrte Rcnl, IWI:lHent:1
dias para continuar a tratar-se c convalescer.
Regimento de infanteria n.s 16
Alferes, Pedro Magno de Campos, quarenta
continuar a tratar-se cm ares do campo.

dias para

Regimento de infanteria n.O17
Tenente, Manuel Francisco da Silva Machado, quarenta
dias para se tratar convenientemente
cm ares patrios.

Alferes,
convalescer

Regimento de infanteria n.s 19
Luiz Augusto,
'incoenta dias para se tratar
cm ares do campo.

c

Regimento de infanteria n.s 22
Capitão, Joaquim .Antonio Pereira, cincocntn dias para
se tratar cm aro>! do campo.
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Quadro das praças de guerra

Tenente almoxarife, Jeremias Henriqu s dos Reis, se~senta dias para continuar :1 tratar-se em are' patríos.
Em sessão de 21 do mesmo ruez :
Regimento de infanteria n.s 16

Alferes, Antonio Joaquim de Azevedo, cincoenta dias
para convalescer cm ares do campo.

15. o - Licenças registadas concedidas aos olliciaes abaixo mencionados:
Corpo do estado maior

Major, Marino J oão Frunzini, seis mezes.
Companhia n.v 4 de artilheria de guarnição
Erncsr» Henrique dos Santos Pe::;ta-

Primeiro tenente,
na, trinta dias.

Regimento de cavallaria n.v 1, lanceiros de Victor Manuel

Capitão, Adriano de Figueiredo Fazenda Viegas, prorogac;ão por cento e vinte dias.
Regimento de cavallaria n.O7

Tenente, José de Tavares Momes <la Cunha Cabral,
trinta dias.
Regimento de caçadores n,s 3

Tenente,

Abílio Augusto Correia Pinho, .esscnta dia'.
Regimento de infanteria n.s 15

Major, Joaquim JOSl' da Silva Monteiro, prorogação por
noventa dias.
Tenente,

Regimento de infanteria n,v 19
Va,::;co Paulo G uedos d« .Ml'llOZ<'S, prorognção

por sessenta dias.

Regimento de infanteria n.· 21

Alferes, Thcodoro Gil de Fieuciredo
dias.

16.°-

Carmona, trinta

Foram confirmadas as licenças registadas que os commandantes da

1.a e 3. a dlvis~es militares concederam aos olliclaes abaixo mencIonados:
Regimento n,v 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II

'I'encntc, Francisco ele Paula Parreira, oito dias.
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Regimento de caçadores n.v 3

Capitão, João Augusto Pereira de Matos, sessenta dias.
Regimento de infanteria n.v 13

Coronel, José Gonçalves da Fonseca, quarenta dias.
Regimento n.v 18 de infanteria do Príncipe Real

Capitão, Ayres Osorio Aragão, dez ruas.

Obituario

Abril
»
»

»
l)

»
»

II

»

»

»

"

5-Cirurgião
do brigada reformado, Luiz Miguel
Dias.
12-General
de divisão reformado, João Pinto Carneiro.
12- Tenente coronel reformado, José l\Iaria Pinto.
14 -Major reformado, Manuel Alves de Carvalho.
15 - Major do estado maior de artilhoria, visconde
de Barccllinhos,
lS-Capitão
do regimento de infanteria 11.° 14, Pedro Nunes de Sousa.
19-General
de brigada reformado, João Lobo Teixeira de Barros.
19-Major reformado, José Antonio do Sousa Trigo.
20 - Tenente coronel reformado, Manuel Augusto
do Nascimento.
25 - Aspirante da direcção da administracüo militar com graduação de t 'U ente, r sformudo,
.Ioaquim Ribeiro de Castro e Silva.
27 -Major reformado, Manuel Augusto Cardoso da
Silva,
27 -Capitão
reformado, Cypriano Justino Soaros
da Rocha.
J01'ge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado,

Está conforme,

o

direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
28 DE MAIO DE 1892

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

Decretos
Presillrncia !lo conselbo !le ministros
Attcndendo ao que me representou o general de divisão

.Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado, do meu conselho: hei por bem conceder-lhe a exoneração, que pediu,
do cargo de ministro e secretario d'estado dos negocies da
guerra, para que fôra nomeado por decreto de 17 de janeiro ultimo, que serviu muito a meu contento, c cujas
honras me apraz conservar-lhe.
O presidente do conselho de ministros assim o tenha
entendido e faça executar. Paço, em 27 de maio de
1892. = REI. = José Dias Ferreira.
Presidencia do conselho de ministros
Attendendo aos merecimentos e mais partes, que concorrem na pessoa do general de divisão, Jorge Candído
Cordeiro Pinheiro Furtado, do meu conselho, ministro d'estado honorario : hei por bem nomeai-o ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra.
O presidente do conselho de ministros a 'sim o tenha entendido e faça. executar. Paço, em 27 de maio de 1802 .. ~
REI. = José Dias Ferreira.
J01',qe r'mulirlo C'm'rhi1'OPin!tei1'o Furtado,

Está conforme,

o

direotor geral,

'ECRETARlA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
4 DE JUNHO DE 1892

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1.o-Decretos
Secretaria d'estade dos negocios da guclTa-J.n Rcparti~ão da dirccção geral
da contabilidade publica

Em conformidade do disposto no artigo 15.0 do decreto
de 30 de junho de 1891 e nos termos dos artigos 57.0 c
58. o do regulamento geral da contabilidade publica: hei
por bem, tendo ouvido o conselho de ministros, determinar que no ministerio da fazenda seja aberto a favor do
ministerio da guerra um credito especial da quantia de
32:8846402 róis pelas sobras elas diversas auctorisaçães
para despesas dos exercícios findos de 1887-1888, 18881889, 1889-1890 c 1890-1891, a fim de serem reforçadas
as verbas dos capitules c artigos respectivos da tabella das
despesas ordinaria e extraordinaria do ministerio da guerra
do cxcrcicio de 1 91-1892, com applicação ao pagamento
das despczas liquidadas e em divida constantes da tabolla
que faz parte do presente decreto.
O ministro secretario d'estado elos nego cios da fazenda
t' o ministro e secretario
d'estado dos nego cios da guerra
assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 21
ele maio de 1892. = REl. = -Joaouim. Pedro de Oliveira
llIartins = Jorqe Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
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ORDE~1 DO EXERVI'l'O N."
Secretaria (restado dos negceies da gllcrm-Direcção

li)

gcral- ta RrlJarli~âo

Em conformidade com o disposto nos artigos 82.0 o 83. o
do regulamento para a organisação da reserva do exercito
activo de 31 de dezembro do anno próximo passado: hei
por bem nomear pharmaceutíco de 3. a classe de reserva,
com a graduação de alferes de reserva, o pharmaccutico,
Eduardo da Purificação Carrapato, pelo haver requerido
e estar nos termos da lei.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 21 de
maio de 1802. = REI. = Jorqe Candido Cordeiro Pinheiro
Furtado,
~lillislCl'io dos IIrgocios da marinha c IIllramar-Di,'ccçâo
p Rcparli~ão

geral do ultramar

Tomando em consideração o relatório que me foi apresentado pelo presidente do conselho de ministros, ministro
e secretario d'estado dos negocios do reino, e pelos ministros e secrctarios d'estado dos negocies da justiça, da fazenda, da guerra e da marinha e ultramar; usando da
auctorisação concedida pela carta de lei de 26 de fevcreiro de 1892, e da faculdade contida no § 1.0 do artigo 15.0 do primeiro acto addicional à carta constitucional
da monarchía ; tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho de ministros: hei por bem decretar a
seguinte:

Organisação do dlstricto da Guiné
Artigo 1.0 A Guiné portuguczu coustituo um uistricto
militar autonomo, sob o regimen especial administrativo c
judicial definido pelas disposições d' este decreto; compõe-se do concelho de Bolama, quc sed, a sédo do districto, e dos commandos militares creados pelo artigo 3.0
Art. 2.0 O chefe do districto será um official da armada ou do exercito, que desempenhará as funcções de governador militar e eivil.
Art. 3.0 Em Bissau, Cacheu e Geba SilO instituídos com
mandos militares exer iidos respectivamente pelos commandantes elas forças ali destacadas.
Art. 4.° O quadro da secretaria do governo do districto
compõe-se de:
1 Secretario,
I Chefe de I) cção do pessoal.
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1 Chefe de secção de material.
3 Sargentos, amanuenses.
1 Cabo, porteiro.
2 Soldados, ordenanças.
§ unico. Os chefes das secç'ões são o ajudante de campo
do governador e o official ús ordens.
Art. 5. o Haverá na séde do districto :
(I) Um conselho administrativo, a que presidirá O governador, composto do chefe da repartição de fazenda e do
auditor.
b) Uma junta municipal presidida pelo chefe de policia,
e da qual são vogaos um medico do quadro nomeado pelo
governador e o chefe da repartição das obras publicas.
c) Um auditor dos conselhos de guerra, que desempenhará cumulativamente as funcções de consultor do governo e
as de juiz em primeira instancia no tribunal civil e criminal.
d) Um promotor, que será o agente do ministerio publico da auditoria no processo criminal e civil c o conservador privativo do registo predial do districto.
e) Um chefe da repartição de fazenda, que despacha.rtl
com o governador, sendo este pessoalmente responsavel
pelo exacto cumprimento das disposições orçamentaes.
f) A repartição das obras publicas.
g) Um chefe de policia, que desempenhará. as funcções
de administrador do concelho.
0
Art. 6. Na falta, ausencia ou impedimento do governador, fica fazendo as SUasvezes, para os casos occorren,
tes, o secretario do governo, e na ausencia ou impedimento d' este, assumirá o governo do districto o officialmais
graduado, 0 ou, em igualdade de posto, o mais antigo.
Art. 7. Ao conselho administrativo compete julgar em
primeira instancia as contas dos exact')res de fazenda,
competindo o seu julgamento dennitivo ti. junta consultiva
do ultramar.
0

Art. 8. AIO ath'ibuições da junta muni .ipal são as que
o código administrativo de 1842 Cone de ás camaras municípaes, com excepção das que, pelas disposi~oe8 d'c sta
lei, sejam alteradas ou revogadas.
§ único. Ao governador do districto comp te aoapprova~l1o do codigo ele posturas.
0
Árt. 9. Das decisões ela junta municipal ha 1'(' urso
dentro do praso de quinze dias, em ultima instanciu, para
a junta consultiva do ultramar
Art. 10.0 São competentes para rocorrerem todos os
municipos, qualquer que seja a sua nacionalidade.

836

ORDEM DO EXERCITO N.· 15

Art. 11.° O logar de auditor será exercido por um juiz
de direito do quadro do ultramar, contando-se-lhe o tempo
de serviço na auditoria como em serviço judicial.
Art. 12.0 O tempo de serviço do auditor será de tres
annos, findos os quaes poderá ser reconduzido.
§ unico. Quando, por haver completado o triennio ou a
seu pedido, for exonerado, será eollocado cm qualquer comarca do ultramar em que se dê vacatura ou passará ao
quadro com o vencimento de 900t$000 réis até lhe caber
collocação.

Art. 13.0 Na sua falta, ausencia ou impedimento sorri
() auditor substituido por um dos offíciaes da guarnição, OH
por um dos homens bons do concelho, nomeado pelo governador, para servir annualmente sobro proposta do
mesmo auditor feita em lista triplice.
Art. 14.0 O cargo de promotor será exercido por um
bacharel formado cm direito, habilitado em concurso para
delegado do ultramar, ou por um agente do ministcrio publico que esteja já em exercicio no ultramar.
Art. 15.0 O promotor sera promovido a juiz de direito
do ultramar, independentemente de concurso, depois de
concluir quatro annos de bom e effectivo serviço.
Art. 16.0 Na sua falta, ausoncia ou impedimento será o
promotor substituido por um official nomeado pelo governador.
Art. 17.0 O quadro da auditoria compõe-se do auditor;
um escrivão, que servirá também de tabellião c ajudante
da conservatoria; um ofheial de diligencias, cabo, e um
servente, soldado.
Art. 18.0 Os processes de policia correccional em Bolama serão julgados pelo auditor, verbal e summarínmento.
Art. 19.0 Os processos por crimes a que nao corresponda
o processo de policia correccional, quando os réus forem
civis, serão julgados, sob a presideucia do auditor, por
um jury composto de tres dos dez maiores contribuintes
escolhidos á sorte para cada processo em acto publico perante o auditor.
§ 1.0 Das sentenças d' este tribunal caberá nppelluçãc interposta dentro do praso ele d z dias para a relação do
Lisboa sem mais recursos.
§ 2.0 No julgamento d réus civis com co-réus militares, o jury será mixto e composto de dois dos dez maiores contribuintes tirados li, sorte e de dois militares nomeados pelo governador.
Art. 20.0 Os réus militares serao julgados em conselho
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de guerra formado por dois vogaes militares e pelo auditor com assistencia do promotor, presidindo ao conselho
o ~ogal mais graduado ou mais antigo.
Art. 21.0 Dos julgamentos dos conselhos de guerra haverá recurso, em ultima instancia, dentro do praso de
quinze dias, ~ contar da intimação das sentenças, para o
tribunal superIor de guerra e marinha.
Art. 22.0 As questões e causas commerciaes são decididas por arbitragem, competindo ao a~ditor a .nomeação
de árbitros de desempate em caso de divergencia entre os
escolhidos pelas partes.
.
§ unico. Decorrido o praso marcado no compromIss.o
cessa a jurisdicção dos arbitres e devolve-se logo ao auditor, que julgará como ellos julgariam.
Art. 23.0 Os recursos das sentenças de qualquer dos
tribunaes não têem effeito suspensivo, a não ser nas causas crimes relativas a réus civis, quando haja condcmnação em pena corporal.
Art. 24. o O governo decretará um codigo de processo
c codigo penal com applicação especial ao districto da Guinó, estabelecendo a pena de trabalhos publicos desde oito
dias até oito annos, e respeitando quanto possivel 08 costumes do paiz.
Art. 25.0 As qucstoes contenciosas administrativas, depois de informadas pelo governador, serao julgadas m ultima e definitiva instancia pela junta consultiva do ultramar.
Art. 26.0 Os corpos de delicto indirectos na capital serão feitos pelo chefe de policia, em fõrma d auto de noticia lavrado pelo escrivão respectivo.
Art. 27.0 Os commandantes militares têern alçada de
juizes correccionaes, competindo-lhos tambem preparar os
processos crimes quc t mham de ser julgados pelos tribu11 8 em Bolama.
Art. 28.0 Nas qu stõee
rr
iona
ntro indig na ,
ou entre estes e europ us, o' commandantes militar ::;
adoptarão o processo verbal e summario, julgando
condemnando segundo os costumes do paiz, c ~ 'mpr com
audi ncia do r spectivo juiz do povo.
Art. 29.0 A repartição de fazenda funccionarã na ecr _
taria do governo; o chefe da r p rtição, nr part disciplinar e administrativa, terá como sup rior imm diato o
secretario do governo.
Art. 30. O quadro da ropartição de faz uda comporse-ha de um chefe de reptu,tiçao, de dois escripturario.
civi c de um oscripturario sargento.
Q
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Art. 31.0 O quadro aduaneiro compõe-se:
Em Bolama

1 Director, que será também o chefe do serviço postal.
1 'I'hesoureiro, que accumulará este cargo com o do thesoureiro do districto.
1 Escrivão.
6 Guardas, praças de pret da companhia de policia.
1 Patrão de escaler.
12 Remadores, serventes.
Em Bissau

1 Chefe, thesoureiro, também encarregado
postal.
1 Amanuense, que servirá de escrivão.
2 Guardas, praças de preto

do serviço

Em Caclteu

A mesma organisação da delegação fiscal de Bissau.
Art. 32.0 O director da alfandega de Bolama c os chefes das delegações aduaneiras de Bissau o Cacheu desempenharão as funcções de capitães dos respectivos portos.
Art. 33.0 A força militar do districto constará de:
Officiaes em commissão:
2 Capitães, 2 tenentes o 2 alferes.
Em Bolaml\

Uma bateria mixta de posição c montanha, sob o commando do 1 capitão, com 1 primeiro tenente, 2 segundos
tenentes, 1 primeiro sargento, [) segundos sargentos, 12
primeiros cabos, 12 segundos cabos, 88 soldados e 2 corneteiros.
Uma companhia de policia, commandada por 1 capitão,
com 1 tenente, 2 alferes, 1 primeiro sargento, 5 segundos
sargentos, 12 primeiros cabos, 12 segundos cabos, 88 soldados e 2 corneteiros.
Em BisRau

Uma companhia de policia com a mesma organisaçêo da
do Bolama,
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Em encheu

Outra companhia com a mesma organisação.
Em Geba

Uma secção de artilheria, destacada de Bolama.
0
Art. 34. A distribuição das forças pelo districto póde
ser alterada pelo governador, quando as circumstancías assim o determinarem.
Art. 35.0 Alem das forças regulares do districto é o governador auctorisado a organisar companhias de auxiliares
indigenas, podendo conferir postos honoríficos até a graduação de tenente inclusive, a individuos portuguezes, europeus ou africanos, cujos serviços e influencia local possam ser utois {t manutenção da ordem publica no districto
e aproveitaveís como auxiliares em caso de guerra.
Art. 36.0 O governador submotterá ao ministcl'io da marinha e ultramar uni projecto de organisação das companhias auxiliares.
Art. 37.0 Em campanha as praças auxiliares receberão
ração e pret, e os respectivos officiaes os soldos correspondentes ás suas graduações.
0
Art. 38. A força naval de policia e fiscalisação srá
formada por:
Um vapor, typo Massabi.
Duas lanchas, typo Zagaia.
Duas lanchas de véla.
0
A~·t.39. O quadro da repartição da obras publicas,
considerada para os effeitos administrativos e disciplinares
como dependencia da secretaria do governo, compõe-se
de:
1 Chefe, conductor de 1." classe.
1 Conductor, agroIlomo.
1 Regente florestal.
Art. 40.0 O serviço ccclcsiastico será desempenhado por
UDl vigario geral c seis parochos missionarios.
Art. 41. o O quadro de saude compoe-so do:
1 Chefe de s rviço.
2 Facultativos de La classe.
3 Facultativos de 2. ti classe.
1 Primeiro pharmaceutico.
2 Segundos pharmac uticos.
Art. 42.0 A companhia ele sande consta de:
2 Enfermeiros de 1.ti classe, primeiros sargentos.

340
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2 Enfermeiros de 2. a classe, segundos sargentos.
10 Enfermeiros de 3." classe, furrieis.
3 Amanuenses encarregados da escriptura~ão, cabos.
3 Cozinheiros, soldados.
4 Serventes, soldados.
Art. 43.0 No hospital em Bolama são admittidas até seis
irmãs hospitaleiras.
Art. 44. o A junta de sande, quando, nos termos legaes, tenha de arbitrar licença a quaesquer funccionario s
militares ou civis para mudança de ares, indicará a ilha
Brava para destino dos inspeccionados. As licenças para
o reino só podem ser concedidas quando os inspeccionados tenham permanecido n'aquella ilha o tempo de licença
recentemente arbitrada, e a junta doclar que não se restabeleceram n'aquelle clima e perigam as suas vidas, se
não soguirom immcdiatamcnto para a Europa.
§ unieo. Á junta de saude de Cabo Verde compete, cm
casos de extrema gravidade, arbitrar licenças para o reino
a funccionarios do districto da Guiné quc estejam n'aquolla
província cm goso de licença.
Art. 45.0 O quadro de instrucção publica compõe-se de:
6 Professores em Bolama, Bissau, Cacheu, Buba, Geba
e Farim,
3 Professoras em Bolama, Bissau c Cachcu.
§ unico. Para professores serão escolhidos de preferencia os parochos, que perceberão, alem da respectiva congrua, a gratificação de 100;$000 róis pelo ensino primario.
Art. 46.0 O chefe da policia será o eommandant da
bateria ou o da companhia de policia de Bolama, serviudo-lhe de escrivão um sargento por elle nomeado.
Art. 47.0 O quadro da ímprcnsu eonatu de:
1 Compositor, director.
1 Impressor.
2 Aprendizes.
ArL. 48.0 Constituem receita do districto :
As contribuições directas actualmente cm vigor.
Licenças annuaes, cobradas fóra da séde do districto,
para feitorias, lojas e tabernas.
Imposto do sêllo.
Multas.
Emolumentos sanitarios.
Impostos aduaneiros.
Imposto de ton IHg m.
Receitas posta s e v .mlu de oatampilhas o formulns de
franquia.
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Trabalhos
purticularos
na imprcnsa, annuncios e assiguntura do boletim do distrieto.
Armazenagem
da pólvora.
Aluguel' de material marítimo e das obras publicas.
Receitas evcntuacs,
§ unico. A importancia de licenças annuaes para feitorias, lojas e tabernas, cobrada cm Bolama, con titue a receita municipal do concelho,
0
Art. -19. Os fuucciouarios militares e civis do distrieto
tõcm os vencimentos
constantes
da tabella orçamental
junta ao presente decreto c que d'clle faz parte.
Art. 50.0 Sfio oxtinctos a comarca de Ouinó, as juntas
de pnrochia c (l\laesquer cargo::;, legares, repartições
ou
ela' sificar-õcs pela presente lei não conservados.
Art, 5í.o É abolido o rcgimen municipal em todo o districto com excepção da capital, onde funccionará a junta
mllni~ipal crcada 1'01' esta lei.
Art. 52.0 O govcrnador,
secretario,
auditor, promotor,
chetc da repartição de fazenda, inissionarios, fucultativos
c pharmaeeuticos, pessoal technico das obras publicas e
director, thesourciro c chefes aduaneiros e director da imprensa são nomeados pelo governo, sendo o secretario proposto pelo governador.
§ unico, Todos os outros cargos são providos pelo governador.
Disllosi\,õcs transttortas
0

Art. 53. Os funceionarios civis de nomeação reaia cu. 1
. ~
.
1
ti,
JOs ognres ou commissões se e."hnguem pe o presente docreto, ficam addidos ao millistcrio até ulterior collocaçâo
no ultramar, conservando provisoriamente
os seus actuaes
ordenados, com exclusão d(' quaes(!lu'r gratifi 'açõell ou outros vencimentos
de exer .ieio.
0
Art. 54. O gO\,('l'llador proporá ao minist 'rio da marinha e ultramar os l)I'ojecto' dos }'('O'ululllentos nccessurios
~ d" llJ;tc decreto.
'"
para exel'uçll.O
Al't. 55." Fica revogada toda a legisla~'ào cm contrario.
O prcsidente do eonselho de ministros, mini 'tro e . ecl'Ctario d'estado dos negocios do reino, c os mini 'tros e l'iecretarios d'estado dos negocio::> da jU::;tiÇH, da f'azellJn, t'h
guerra e da marinha e ultrmuar, allsim o tenham ntcnc1ido
façam c: entar. Pa 0, em 21 domuio d 1~92. = REI.==-.:

Jo {;Dias jí'tn'eira = Alltonio .Ayl·( 8 eh, GQuvra = Joa'luim
]>('(17'0 de Oliveil'Cl

1171 il'o Ptwfado

Jllarfill.~

= Prancis

= JOI·.qe

C(lIttlido

o JoalJ.uim Pe1'/'eil'u

u/'di,'u

Pi~

do Amaral.
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Secretaria d'estado dos ncgocios da guerra-Direcção

geral-ta

RCilartição

Hei por bem declarar definitiva a nomeação do aspirante da direcção da administração militar com a graduação
de alferes, João Carlos Brandeiro de Figueiredo, que foi
provisoriamente nomeado por portaria de 18 de março do
anno proximo passado.
O ministro e secretario d' estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 26 de
maio de 1892.=REI.=Jorge
Candido Cordeiro Pinheiro
FU1'tado,
Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral-i.

a Repartição

Em conformidade com o disposto no artigo 134. o do
regulamento parfl. a organisação da reserva do exercito
activo de 31 de dezembro do anno proximo passado: hei
por bem nomear alferes de infanteria de reserva, nos termos da lei, o chefe de districto de 1. a classe, Tristão de
Araujo Abreu Baceliar, e o chefe de secção de 2.:1classe,
José Jacinto Correia, ambos do extincto corpo da guarda
fiscal.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 26 de
maio de 1892. = REI. = J01'ge Candido COl'clei1'o
Pinheiro
Furtado,
Secretaria d'eslado dos ncgocios da guerra- Direcção geral-P

Reparli~áo

Hei por bem nomear vogal do tribunal superior de guerra e marinha, o general de brigada, Manuel Joaquim Marques.
Os ministros e secretaries d' estado dos negocios da guerra e dos da marinha e ultramar assim o tenham entendido
e façam executar. Paço, em 2 de junho de 1892. = REI. =
Jorge Candiclo Cordeiro Pinheiro Furtado = Froncisco
Joaquim Ferreira do Amaml.
Secretaria d'eslado dos lIegocios da gucrra- Direcção geral- P

Rellarlição

Tendo o tenente de infantaria, Antonio J osé dos Santos Junior, concluído o serviço para que havia sido requisitado pelo ministerio elas obras publicas, commorcio e industria: hei por bem declarar nn110 e de nenhum offeito
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o decreto de 7 de novembro de 1880, que o collocou fóra
do quadro da respectiva arma.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido c faça executar. Paço, em 2 de
junho de 1802. =REI.-JOl·ge
Candido Cordeiro Pinheiro
Furtado,
Secretaria d'cstado dos ncgocios da guerra - Dirccção gcral- ta nrparti~ão

Em conformidade com O disposto no § 1.0 do artigo 81.0
e do artigo 83.0 do regulamento para a organisação da reserva do exercito activo de 31 de dezembro do anno proximo passado: hei por bem nomear cirurgião ajudante .de
reserva, com a graduação de tenente de reserva, o medico
cirurgião pela escola medico-cirurgica de Lisboa, Armando
Augusto Fernandes Gião, pelo haver requerido e estar
nos termos da lei.
O ministro c secretario d'cstado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 2 de
junho de 1892. = REI. = Jorge Candido C01'dei,'o Pinheiro Furtado.
Secretaria d'cslade dos ncgocios da guerra -Direc~ão geral-

ta Rfparti~ão

Em conformidade com o disposto nos artigos 82. o e 83.0
do regulamento para a orgallisaçfto da reserva do exercito activo de 31 de dezembro do anuo próximo pa sado :
hei por bem nomear pharmaceuticos de 3, a classe de reserva, com a graduação do alferes de resery", os pharmaceuticos, J 0110 Pereira da Silva, e J OSÓ Maria Rosa, pelo
haverem requerido e estarem nos termos da lei.
O ministro c secrotario d'cstado dos nego cios ela guerra
assim o tenha entendido e faça ex cutar, Paço, cm 2 de
junho de 1892. = REI. = JONJC Candido Cordeiro Pinheiro Furtado,
.
Secretaria d'estade dos negocios da guerra- Iiiree 'ão gml-

f ,a Reparti 'ã~

Em conformidade com o disposto nos artigos 82.0 e '3."
do regulamento para ::lo organisação da reserva do exercito activo de 31 de dezembro do anno proximo passado:
hei por bem nomear pharmaceutico dr 3.:1 classe d reserva, com a graduação de alferes de reserva, o pharmn.,
ceutico, Antonio Rosado Caeiro, pelo haver r querido e
estar nos termos da lei.
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o ministro e secretario d'cstado dos negocies da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 2 ele
junho de 1892. = REI. = J01'ge Candido Cordeiro Pinheiro Fw·tado.
2.0-Por

decretos de 21 de maio ultimo:
Regimento de caçadores n.· 8

Tenente, o tenente de infanteria em disponibilidade, Rodrigo Jayme Correia.
Guarda municipal do Porto

Para gosar as vantagens estabelecidas no § unico do
artigo 1.0 da carta de lei de 18 de maio de 18G5, nos
termos do artigo 13.° da carta. de lei de 25 de abril de
1876, o cirurgião mór, Joaquim José Geraldes Leite, por
ter completado dez annos de serviço cffcctivo no referido
exercício.
Disponibilidade

O alferes de infanteria

em inactividade temperaria,
Gabriel Alfredo Baptista, por ter sido julgado prompto
para todo o serviço pela junta militar de saudo.
Inactividade temporaria

O capitão do estado maior de infanteria, Antonio Augusto Pereira, por ter sido julgado incapaz elo serviço,
temporariamente, pela junta militar de sande.

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o cirurgião em chefe
do exercito, Joaquim do Almeida Simão, pelo haver rcquei-ido c ter sido j ulgado incapaz de todo o serviço pela
junta militar de sande.

Por decreto de 2 do corrente mez:
Estado maior de infanteria

'I'euentc, O tenente
Santos Junior.

ele infantcria,

Antonio Jo . elos

Secretaria d'esiade dos negoeies da gllcrra- Dircc~ão gcral-

2.1\ Reparli~ão

Manda Sua. Magestadc El-Rei, pela secretaria d'cstado
aos negocios da guerra, approvar e pôr cm execução as

ORDEM DO EXERCITO N.· 15

345

instrucções a que se refere o decreto de 31 de março ultimo as quaes fazem parte d'csta portaria e baixam assismadaa pelo general de brigada, Caetano Pereira Sanches
de Castro, director geral da mesma secretaria d' estado.
Paço, em 27 do maio de 1892. = J01'ge Candido COI'deiro Pinheiro Furtado,

Instrucções a que se refere a portaria d' esta data
1.o Os instrumentos musicos serão adquiridos por meio
de arrematação e:ffectuada no commando geral de artilheria na cpocha e pela fôrma actualmente estabelecida.
A todos os corpos será enviada copia das condições do
contrato c relação dos instrumentos que podem ser fornecidos durante o anno económico, a qual indicará o preço
de cada um, bem como o nome elo fornecedor.
2. o As requisições de instrumentos são feitas directamente ao fornecedor, que os mandará apresentar ao conselho administrativo do corpo requisitante, pam serem devidamente examinados pelo mostre da banda ou charanga
e mais peritos nomeados para esse fim. D'este exame sel'{t
lavrado o respectivo termo. O referido exame poderá ser
feito no estabelecimento do fornecedor, se o conselho administrativo
o julgar mais conveniente.
0
3. Os instrumentos approvados serão marcados com o
signal que o conselho administrativo convencionar, depoil:!
do que será a importancia do fornecimento satisfeita ao
fornecedor.
4. o As requisições dos instrumentos dos corpos estacionados fora da capital deverão mencionar o conselho administrativo do corpo aqui estacionado, encarregado de
adquirir os instrum ntos, segundo os preceitos anteriormen~e. estabelecidos. A remessa dos inl:itrumcntos ao corpo
reqmsltante: bem como o pagamento no fornecedor da importaucia ~?s instrumcntos, serão feitos por intermédio da
agencia mili tal'.
5. o Os instrumentos que reconhccidamentc não poderem
continuar a servir depois de completo o t rupo de dnra~ào
fixado, bem como os que por muito justificado motivo s
hajam inutilisado antes de o concluir, s rão vendidos em
hasta publica pelos con elhos administrativos dos corpos,
c lavrando-se o respectivo termo de venda, o producto
será entregue na recebedoria do concelho, como r ceita
eventual,
G.o Sempre que os conselhos admíni trativos julgucn,
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necessario
confrontar com os respectivos
padrões os instrumentos apresentados
pelo fornecedor, poderão roquisital-os ao commando do deposito do material de guerra, ao
qual serão restituídos
logo que não sejam nccossarios.
A confrontação com os padrões poderá realisar-se no dito
deposito por delegados do conselho, quando assim conve-

nha.
7.° Os instrumentos
que forem adquiridos, bem como os
que forem vendidos, serão respectivamente
augm mtados OH
abatidos á carga regimental,
sendo este movimento mencionado na primeira nota de alterações a rcmetter li 2.:1 repartição do commando geral de artilhería.
Secretaria d' estado dos negocies da guerra, em 27 de
maio de 1892. = Caetano Pereira Sanches de Castro.

4.° __ POI'determinação de Sua Magestade EI-Rel:
Regimento n.O 1 de infanteria da Rainha
Capitão da 4. a companhia do 1.o batalhão, o capitão
estado maior de infantoria, João Valente de Alm ida.

do

Regimento de infanteria n.v 11
Tenente, o tenente do regimento de infan teria n. o 24,
Julio Correia Acciainoli de Menezes, p lo pedir.
Regimento de infanteria n.s 13
Capitão da 2." companhia do 2.° batalhão, o capitão do
regimento de infantaria n.? 12, Francisco Guedes do Almeida Osório, p lo pedir.

6. o-Secretaria

d'estado (los lIegocios da gllma-llirrr~ão grral- ta R('IJarti~áo

Condecorados
do regulamento
bro de 18 6:

com a medalha militar, em onformidads
approvado
por doer to do 21 d d zem-

Clns,..-e d
Regimento de engenhoria
t; guudo t:lHl'g nto n. o 12 da 4." -ompanhin,
Rodrigues Sampaio
m dulha d prata.
Regimento da a.rtilheria n. o 4
Holdudo 11.° :H da 8." companhia
Frnncisco
los - medalha de cobr .
'

1 avid

Jo

R gugcl-

ó
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Regimento de artilheria

n." 6

Segundo cabo n.? 38 da La companhia, Antonio Pedro
Soeiro - medalha d cobre.
Regimento de oavallaria n .• 7

Soldado n.? i36 da La companhia, João Via
medalha de cobre.

Rcgo-

Regimento de cavallaria n.s 9

Alferes,

J o é Victor da Oal- medalha ele prata.
Estado maior de infanteria

Capitão, Bartholomeu
dalha de prata.

esinando Rib iro Arthur=-one-

Regimento de caçadores n.· 10
,Vi t r Manu 1- m

Musico d 3.a ela
br .
Mu .ico d

dalha d

'0-

Regimento de caçadores n.· 12
3.· clnss , Francisco Manuel do Frei tas -

medalha de cobre.
Regimento de infanteria n.s 2

egundo arg nto n. ° 1 G da . a companhia do 1.0 bataIhão , Manu 1 Annibnl de Almeida 'ou a Trigo - medalha
de eobr '.
Regimento da infa.nteria. n.·

4

egundo sargent n.? 17 da 4.& .ompanhia do 2.° batalhão} André Av lin d 'ou a P nalva -medalha
d cobr .
Regimento de infantaria n.s 6

~.. eundo urgente n. o
lhl 0, Antoni Manu 1 Alv

a

da 4.
-lli

.ompanhiu do 2.0 batadalhu de .obrc.

Regimento do infanteria n.s 12

s

-gundo arg nto )\.0 n da 1.~ .ompanhin do 2.° batalhão,
B rnardo Barbo a-medalh.
de prata.
gund sarg mto n. o da 4. .ompunhíu do 1. u hn.tallH 0,
JOS!! Augusto '1' 'i.' ira-m 'dnJha de . ln' '.
~oJ(lado n." ...4 d. I." compr nhia elo 2.0 bat'lllu o, •':d~
ador P l'\'i!'il - m ·clalha cl
oh1'.
Rogim nto d infanteria n.O13

•'cgundo I'l:ll'g ntll n." 41 da ~.a (·()ll1pn.uhia do l.0 bataIhão, (tuilhtrllH AUgll to AI,,( el· A 'mHr-lU dalha (1<
cobrl'.
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Regimento de infanteria n.v 15
Segundos sargentos, n." 13 da 2.n companhia do 1.0 batalhão, José Chrystovão Gil, e n. ° 8 da 4. a companhia do
2.° batalhão, José Joaquim Pacheco-medalha
de cobre.
Regimento de infanteria n.s 16
Segundo sargento n.? 27 da 4.~ companhia
lhão, André Maria - medalha de cobre.

do 1.0 bata-

Regimento de infanteria n.s 17
Segundo sargento n. ° 82 da 1. fi companhia do 1.0 batalhão, Porfirio Alves de Athaydo Pimenta - medalha de
cobre.
Regimento de infanteria n.s 20
Segundo sargento n,° 2 da Ln companhia. do 1.0 batalhão, Mario Teixeira Xavier ele Sousa Guimarães -medalha de cobre.
Regimento de infanteria n.v 23
Segundos sargentos, D.O 17 da 2.<\ companhia do 1.0 batalhão, Antonio de Oliveira, e n. o 91 da 3. li. companhia do
1. o batalhão, Alberto Antonio Alv s - medalha d cobro.

Mestre
prata.

Regimento de infanterin. n.· 24
da musica, Jo 6 Iaria Douvens-medalha

de

Guarda munioipal do Lisboa
Alfor lO do infantcría,
J os' P dro d Lemos - medalha
de prata.
Primeiro cabo n.? 121 da 3." companhia, Antonio
jasado -modalha
<lu cobre.
Soldados, n.? 36, José Firmino,
i n." Gl, JOI:lÓd •'anta
Maria, ambos do 1.0 squadrão - medalha de cobr .
Soldadu n.? 70 dt\ 3.n companhia, José GOl1~'alvcs-lU
_
dalha de prata.
Soldados, H.O 103 da I." companhia,
JOl:lÓ TI .rnardu,
n.? 64 da 3.a companhia, João d Fr itas, n.? 27 da 4:'
companhia, Manuel da 'ilva, n.o:> ela G.I\ compuuhia, José
Jgnacío, 11. o G4 da G.n companhia, Antonio Lour 'll('(), n. ()07
dn 6.a companhia, João, o n.? 127 da 6.1\ .ompauliia, An
tonio Joaquim
medalha de '001'0.
Guarda munioipal do Porto
Segundo ilarg'cuto 11.° 21 da 1..1 • mpanhia,
Toix.eira
·lllctlalhn de .ohrc.

l! ranci

CO
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Soldados, n.? 0
da 3.:\ companhia,

.'.0

15

da 2.~ companhia, José
Lobo, n.? 1
nhía, Josó Lourenço Trigueiro, e n.? 97 da
Antonio Joaquim da Fonseca-medalha
de
LOlU'Cll~O

3iH

Duarte, n.? 40
da 4.a compa4.:1 companhia,
cobre.

Gua.rda. fiscal
Capitão,
lebastiãc Mesquita Corr ia de Oliveira -medalha d prata.
T nento ajudante,
Antonio Tibur .io Pinto Carneiro de
Va concollos - medalha de prata.
S iguudoe sargento , n." IUO da 1." companhia do batallmo 11.° 3, Antonio José Teix 'ira do Mendonça Coelho e
Moura,
' n. o 7 da J. a companhia do batalhão n. o 4, Vic mt Ribciro-s-cuedalhu
d cobre.
Prim iro .nbo n." 31 da 4.:\ companhia do batalhão n." 1,
Antonio Gomei> -medalha
de cobre.
, gundo cabo n." 39 da companhia 11.° 3, Manuel de
'C)u~a-llledalha
d cobr ' .
• oldados, n. ° ;3:-) da 3: companhia do batalhão n. o 1,
Joaquim Alexandre,
11.° 2D da 1. .ouipunhia do batalhão
n." 2, Joaquim
'u lho, 11.° 67 da 2.a companhia do batalhão n.? 2, Vicente Antun s Roballo, e n." 275 da 4.' companhia do batalhão n. o 3, Hilario da lircumci ao AI\' 'medalha d cobr '.
Direcção da administração militar
oflicin i> com graduação de capitão, Manuel
Joaquim da 'ilva Lapa, . João Henrique .L ror! y JuniorlU dalha de prata,
A .pirant i>com graduação de alferes, Jo ó Tuvar i>Affonso Amald» Jo. '. a, Pa. so~,
1andido Bl'az! o 1a ..aunia - lU 'dalha de prata.

, guudos

2." Companhia da administrnQiio militar
('gllndo
al'g 'lltO 11.° :Wl, AIL 'rto Fi'. nei Cll M~ cruo
dOi<!• llnto -me!!; lh: de prat<l.
'oldndo Il." 7:3, .J .. I" :\lnl'(l'lt'l:i Fau tiu -lll 'tlnlha d'
cobr .
Corpo dO alumnos do. osoola do exeroito
Pl'im iro ~arg ntn O'l'adllltllo a pirant . a oflicial, Antonio
tIa ~l'll~a li' 'l'l' ·jm - lU ·clalhll
cubl'·.

ao

CaLo
.1\[01< ir

lLo

-lU

Esoola e sorviço d torpedos
torpedciru,
Jo

a

1 ti companhia
,(lt lha (k cobr .

é Fr Hei co
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Commissões no ultramar

Capitão de infanteria sem prejuizo de antiguidade, Francisco Roque de Aguiar-medalha
de prata.
Tenente de infanteria sem prejuízo de antiguidade, J acinto Gonçalves Guerreiro Chaves -medalha
de prata.
Alferes de infanteria sem prejuízo ele antiguidade, José
Francisco -medalha
de prata.
7.' Companhia de reformados

Soldado n.? 434, Caetano José -medalha

de prata.

Paizano

Joaquim ela Costa Moreira, soldado que foi do reaimento n. o 4 de cavallaria do J mpcrador da Allemanha,
Guilherme H-medalha
de cobre.
6. 0_ Secrclilria d'eslade dos negocios da guerra - Direcção gml _ t. a nellal'li~ão
Declara-se que por decreto ele 12 d maio ultimo foi
conferida a mercê do grau ele cavalleiro ela antiga, nobílissima e esclarecida ordem de •. Thiago, do mérito scicntifico, litterario c artístico ao ten nte coron 1 do regimento H.O 4 de cavallaria do Jmp rador ela All manha,
Guilherme IJ, J osé Honorato de Mendonça,
7. 0_ Seereuria d'estade dos negocios da guerra - Dirt'rção gml- i.a lleJl31'Iição
Em conformidade

do disposto

110

artig»

24.° do regula.

mento para a concessão da m dalha militar, approvado
por decreto de 21 do dezembro d 1886, o paru os ofi' itos do artigo 2ó. o elo 111 smo r 'guiam mto, de .laraqu'
perdeu o direito a usar a medalha da classe de comportamento exemplar IL pra)IL abaixo 111 ncionadu:
Guarda munioipal de Lisboa

Segundo cabo 11.° 113 da 5.1\ companhia,
por ter sido punido com a pena disciplinar
posto-medalha
de 1882.
)).0_

con .cdida

11It

ortlem

<lo

JOI:I("

G

lIV

ia,

de bnixn <1 '
(',"PI'

·ito n.? 6

Swrlilria d'('stado dos IIrgot'ios da guerra - Dil'ec~áo gfri(l- 1.;1 Ilrl';II'li~ão

a

J)eclara-sl' que no (lia 27
maio ultimo se npr(.'l! I) tou
u'csta SCcl'ctm'in d'cstndo () major c1( infnnterin sem p\,(._

ORDEM DO EXERCITO N.' I;")
juizo de antiguidade,
Alfredo Augusto Caldas Xavier, por
ter regres ado do ultramar,
ond concluiu a commi sao
para que havia sido nonicado, pelo que fica na arma a
que pcrt nce com o po to de major.

!).O

-Secrelaria

d'eslólllo ,los negocios da gllma-Dircc~ão

'I' ndo o teu nto
abral 'I'eix ira de'
pcllído
'ousa: <1<>t
r' .pcctívo livro d
com o nom Luiz

geral-i.a

Ileparlição

do estado maior de ongenhcria, Luiz
Moracs, justificado pertencer-lhe
o fi prrninu ,'ua Magcstado EI-H i que no
JUatrícnlate
official aja inscripto
nbral
'ou 'fi Teixeira ele Mora s.

10.°- Srcrelaria d'eslado dos negocios da ~lIma- Dírcc~áo gml-

2,11Rrp

rli~áo

D termina
'ua Mage, tudc m-H i <{lt· a verba a lançar
na matricula dOI> otlicia ''i c pra~':t~ de prct que forem servir na proviucia ele' Moç.nnbique,
Ó a (~guintc-Pr('SOII

ao

elo ultramar na província de .LllocambilJ!te 1108
da carta de lei de 1:1 de abril (7, 1 .92, cm .•. de ...

sCl'vie,'o

tel')JlOs

J

de ...

11."

melaria d'eslado dos negocio, da gu,'rra -II ir('('~áogeral- ;;.3 lIepatl i~;io

l\II\1Hla ~u:t l\fag('stad
invnlidos militares

E)·H >i admittir no hospital
de Huna, o primeiro
.nbo 1\.0 1:32

de
da

Ii.a companhia dI' r .fonunrlos, l\Inllucl (!:t Lu;'" por 111'
m applicav 'i,· as disposi<,ões do dCl'r to <le 2\1 d . d
Zl'lUUr
de 1 4H.

l:' 1'(

12.0

>.

..

.','rt,·I.lriól ,1','"lólIIOI ,III 11('"11110\ ,1.1 ~1I 1I.1-:i.lIl1"llólrli~.i"
,1.1 I"IlIIló,lIlli,I.1,1,· jlullli •. l

,1.1 dlr .. f~á(} ",'r,c!

D,·t"l'lIIin:l
::lHa :\Ia/-Çe',..I.\fl(,
El-H"i, clll ad(lít:tllll'nlu li
s('gl1n<l:~ parle (Ia di }lo, ie;:.o III. \ (Ia t1rcklll do "X')' 'ito
II. H I! (le 2:) ele> 1I1aio cl,· 1R ',({lIll
o,.. dOCIIIlH'lltos
P .lo.
([110. 'S os incliviclllos (la;.; ·Ins,'('s illa ·tiva:; ali d 'ignadu"

I' l'cbi:nn os ,..'\I::; \'1·nl'inwntOl., }leIo halll'o cl' j>Ol'tll'ral, pu .
SC'lll <l sl'r il\llll'('~so~ ,L
lho pt'o.·imo in ·hJ.'in',
l'Íu(lic1o o contraI
'"IU
li
ditns l'11\~.'" :I 61'1'
'~II ITII.

tillta

pr ·ta a contar

Ilo lll!';', de: ju-

('m '011, '1111'11 'ia d h'l·. illo I'('!I'
<lCflllle ('stah ll'cimento (' 'oltal'I'lll
paga,' (lI' ('oata elo mini t rio da
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13.

o - Licenças concedidas por motivo de molestia aos officiaes e empregado
abaixo mencionados:

Em sessão de 5 de maio ultimo:
Regimento de oavallaria

n.s 5

Tenente, Jacinto Maria da Rocha Rodrigues
quarenta dias para fazer uso das aguns thcrmacs
belccimento a S. Paulo.
Alferes, Francisco de AI gria Ricardo, setenta
dias para s tratar c convalescer cm mudança de
Regimento de infanteria
Tenente,

José

'HUi' Ferreira

Bustos,
no vstn-

c cinco
ares.

n.s 4

Gil, (l'ulnmta

dias }lara

se tratar.
Regimento de infanteria

n.s 12

Major, João Teixeira de Mcsqnita, sessenta dias par:t
se tratar e convalescer
.m IU'PS patrios.
Regimento de infanteria

Alferes, J osé Agostinho,
cm ares do campo.
Regimento

n.O15

trinta dias para convalescer

de infanteria

Capitão, Luiz Fausto Guedes Dias,

n.v 21

sscnta dias pnm

convalescer cm areH do (~alllpo.
Cirurgião mór, 1(\UHstião Augusto

Togncü'a 1oarc8, 'ctenta c cinco dias para se tratar (' faz r uso dn~ aguas
alcalinas de Vidugo na Htm orig nn,
Regimento

japitão, Sebastíão
dias para se tratar.

de ínfantería

n.s 22

Guerreiro de Sena Cabral,

i:!

ssscníu

Regimento de ínfantortn n." 23

'I'oncnte, Duarte J usó PP!' s
convalescer cm IU'OS pátrios.
Regimento

1

rllz, quarenta

de infanteria

dias para

n." 24

. Alferes, Joaquim Emilio de •'ou a Lop ~ JOl'dIO,
dias para se tratar.

trinta

Em sessao dtO fJ do lU('SmO mez :
Regimento de oaçadoron

n.> 8

T mente,
JO:lO Augusto Cesar do Freitas,
para continuar a tratar-se na ilha da "radcira.

trinta

dia'

Regimento de caçadcres n.s 12
Alferes, Luiz Dia' Alvares,
trntar cm Porto :-:auto.

14. o-LIcenças

oit mtn

G

cinco dias pura s .

registadas concedidas aos officiaes abaixo mencionados:
Regimellto de cavallurtu n.O10

Tenente,

vint

Bento

da França

Pinto <lo Oliveira

Salcma,

dia ..
Regimento de Inf nteria n.O 24

Alft'r

"Joll(plilll

Emilio

ti' •'oll:,a Lop '5 Jonlào,

dez

(lia .

1 r). 0_ Foi confirmada a licença registada que o commandante militar dos
Açores centracs concedeu ao official abaixo mencionado:
Regimento de cnçadorus n.s 10
Alíere

, Jonrc

Per

'h'I~llo de Pc .tnna

II z (lia.

"r .llosa

Cnmncho,

Ohi't I1lu'io

J\IJI'il 1 1\11;')"
1'1'1:Il'm:1(lo Frnnc] 'o ele ,1\ i .
.:'II-i" 10- .Ipilal> do r gim .nto d infnnterin 11.° ! ~rllnu I Jo: quirn d ). :.
'1J
t·,a
T III'ui,' coronel I' formnd , Alfredo P r ira
do ('UI'II1 •
II 1fI - Major l·pfo.·llwdo .J oaquim l\rnnul I • imo' .
II
IIi - '1'1.'11'lIt
coronel
r formado, .Io t. lo' '1'1' ira ,1,
( 'a)'valll().
II
:? l-lh'iga(ll'il'o
1'1'1'01'111:1110, Jo 6 ~~, vi 'r ,I ~Iul'a

Pinto.
(; cnoral de divisl o Frnnci
BI':\ll<llIo.

?Iraria li, .ou •

»

:!(i -

»

!.l7- T 'u"atl' cIo •.. rrilllcnto de infuut ria
Dio ...·u Pib ,iro Ma. -,ano.

<':0

11.0

11,

:lM
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Maio 27 - Segundo official da administração
militar com
graduação de capitão, Manuel José Gregorio Ferreira.
»
2D- General de divisão, João Leandro Vallndas.
»
30 - Capitão de cavallaria, Antonio José de Barros
Vianna.
J01'ge Candido Cordeivo Pinheiro Furtado,
Está conforme,

o

dírector geral,

ECRETARIA D'ESTADO DO NEGOClOS DA GUERltA
18 DE JUNHO DE 1892
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cblica-sc

<

o exercito o seguinte:
1 ,O-Carta de lei

illi~lnio !Irs I:r~oriosd, manuha e ulir~llI~r-Virl'l'~áo
I.a nfllólrl i~ão

gl'r,11 da lII~rillll,

D01\1 'AHLO', por gL·3.)<tde D 'U:'" Rei dI' POl'tugal
dos Algal'v " etc Fnzcruos .ab 'r atou s o nossos subdito, quc a: 'Ôl'tc~ eeru :; de '1' taram
lHí, queremo. a
lei s ruiu t :
Artigo 1.o t; ins tituido um fund
com a admini tração
Clip cial tI stinndo ;i a 'qni~i)a
d' mnterinl <11'.0(' '01'1'0 .
a naufrago
'}lngHIlH'lÜO
<lo 1'('1>1>'" .tiv o 1" sonl rl l·OU....C]'v:\)ltO

C u~o.

Constitu 'lU o fundo de :-O(.'C01'1'o a Jl:lIlfl'll"o. :
J\' qu.mtia: (1'1' actunlnu-nte
o gO\'( ruo tin° nu .torisndo a ubonur (la sobras (lo artigo 4,0 capitulo 1.0 (lo
01'): iucnto (lo mini t rio da nuu-inha
i ulu-uuur
(' <i1H' 110
pro. imo nnno economico li 1 D:!-l f;3
'r: o d( réi
fi: 00/)000,
2,° i ' qunutius (11\(' a" \'alll:ll'/\ muni .ipnes, vuja juri _
~ único.

i,o

<

cli '~:'o (:ja limit.uln por ('O ta 11(, 111:11', 11 adas, lmhin ou
rio. n. ,. 'g,\\'l'is, (ll'\'\'I'ao iII I, .. ir 11<)
'U
111'1:11111 ui)
: 11l1\lIU' , CUll\(
d' II 'Z:l olll'j.y,ltol'ia,
.A \'olltdllllil'; () <la ':Ullam l'Ol'1'P"POfUI\'I'Ú:

L:va (h, ;")0 n',i" por tlllwl:ula d (':111.1 h,U'l'O
fluvi, 1 011 do alto ' UI' l'al'g':t 011di' ':tI' )':\ (la 1'1'_
}lI ci\ S PI' ':lIla , o. dllido
O. CPll' t 'Ilham III ~)t(,
II ~) o11 'Inl a".
to)) lag 1Il .Pl',l 1'1Ilcnl;lth
.
11li l' '})('111
j;'II'II1:1
'
Ql!k'j: I 'ljll \ i,yol':\l'! m,
ó)
('. pit.l!;o di 20) I't"i pO!' l."ttln l' , tlOI' OH lllaritimo, mniol' I ' (( zoito 1Illl111 , Cpt· \ lllj:'
t('I'm
dI)
II) .\ lIJIl,

dI'

l! (';'>
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artigo ::)04.0 e seguintes

110 l'Pgnlamento

N." )(;

do policia

do poe-

tos de 1 do agosto de 1884, matriculado
('OIllO tripulante
dOR bnrcos, a fltH' SP refere a alínea a).
3." Um arldieionnl
10 por cento sobre Iiecnças para
hotcis nas praias de banhos.
4. o Uma taxa especial do ~OaOOO róis pOl' cadn licença
de um mez para espectaculos
públicos 11118 prnias de banhos, durante os 1ll0ZOS do agosto, setembro, outubro t'
novembro,
bem como, nas mesmas praias, lU por cento
sobre a,; joias e quotas dos socios <ln,; nssembléns, clubs c
aggrcmiaçõ s similhautes, o um addicionul de 10 por O(,l1tO
sobro as licenças pnra cafés o bilhares durante
a estação
balnear.
r). o () prorlucto <los donati vos promovidos pn1';\ ost ' fim
em todo o pai", (' suas colonins, e nos puixcs estrnugeiroa.
li.o O produ ·to <l(' cepectneulos promovido,
nas praias
do banhos por inieiativa
dai> auctorklades
lOl'HOS ou ele
quaosqnel' associações o indivirluos.
7. o As qnnntias (1110 pelos .ompromissos
das irmandad ii d pescador s têem de ser applicadaa
a soe 'Ol'l'Oi> 11
uaufrngos .
(.0
Um addicionnl de 10 por cento 81>1'0 todas as inultas por contrnvcuçâo
de regulamentos ndministrativo
maritimos (PU' forem lanç'il(lns 1108 limites jurisdiccionnrios,
incluídos no n." 2.° d'este artigo.
0.0 Joia, o qllotas elOH I:lOt·jo" elo instituto (1 soceol'l'OS a
naufragoso
10.0 QnantiuH reeolhi<lns llll" caio-fui (lt' timolHH qu se
collocllr;'LO a lJOI'c!o (lI' 1O,10s (lI" llavio.
naci 0111H>::;, tmlto
(k
g'tH'l'l'lI ('OlllO llH'l'Cantl's,
l' ('m todas IIi> fl'('guezias
<lo }Juiz
com a legenda «sOl'CllrI'OS a l1auf'ragos»,
11.° () pl'o<1neto das llluJtn' , (1 <111c~i'ic.' elp quo truta o
artigo]
13.° (lo c(l(ligo c1itsciplillHl' (te nWl'inlm nWI'e:tllt .
12. o Umn taxa "p('eial de' :lO·:;()OOl'l'is ]lor li '('IH;a ]lnl'lt

ue

qunlqlH'l' eaiolHon loja <1(' morlas, faZ('lldas Oll CjllilHluilhHrias qne tomp0l'ari:lllH'lltt'
:-lO 1'.'talw1o('('I' Ilns t lTU (('
praias do uH)lho:-l (' clnl'allk II
·lIa 1m!JlOH1'.
Art. ~. o g I 'Y:t(lo li ;->UO 000 l'l,j o illlpO to d( licl'lH;n
HlllllWI pal'a as ('mlJ:lJ'e:lf:ol'H :1 "HpOI' (pI\' :-;1' !1('t;till(l!H ft
I'I'St'H
1I11ll'itillla (lo :t!to tom :lJlJlar(,lltml Oll 1'('(1(, <1(, :tlT l tal' l' 'Jo I'llnrlo, a qnl' !'(' 1'1'1' 1'('111
:L1,ti"'(1í' ~." (' :1:1.11 tIo
I'CgltlHlrICllto d0 :}o (k jllllto (' o :ll'lil>O 1." (lo dccl'!'Io 11tH dI' olltnh,'o d· 1 ~D), 'd('vclldo
doi, Mf[llillt()~ do )l1'()dn ,to
('J)()

I

():>

total

(l'lI<jlll'l1l'

I'OS II lUlIlfl'llgoH.

illlp()~t()

PI'

l1[lpliearlos

:10 fUIHI()

(lI

fiO tOl'

( IWEM DO EXERCITO ~ .•
Art.

3.0 As
o

J()

amaras mnnicipu 'S, a. qu s r
<lo artig-o 1.0, ficam auctorisada
a faz 'r
obrieatoria do n.? 2.° d'nquellc ln smo ar-

tigo, pela cr a ao de UIIl imposto corr .pondento, qn in.idirá '01>1' 0, dono <los bar 'OK, annaçocs l' r pectivus
com punhas.
Art. 4." O fundo de OCl' 1"1'0" a nanfr;lgo
éup
riorm nt udminiatrudo por uma commissão
.cntral coru s '·de
III Lisboa,
quatro delcgaçõ " s ndo uma 110 Porto, outra cm Faro, outra no Fun 'hal c outra nu Allü'l'<t <lo II 1'OÜl1110,
e par iinlmcnto por COJl1ll1i '>iOOS 10l"<\,. '111 cada um

dos .oncelho (h, <J1lt' trata () n." 2.° (lo artigo 1.
Art. ;l." :-;rw isentos do serviço de r icrutum .nt», tanto
mnritimo l'OlHO paru o exercito os individues (lU o [lor mais
d . (lois nnnos u-nham prestado no mar :;0 'l'OITOS :I naufrap;o como tripulnntcs dI' bar 'o" salva-vida, .
Art, (i," g o g'o\'crllO
nuctoiis.n]«
a adquirir ,j;\, l'OJll
park da "l'rIm cOll"ig'nada
no 11.° l ." do artig'" 1. algulls
app.uvlho« porta-cube
(' a l'olloeal·o::;,
'cm (l"llllll':l, 1I0S
porto', hal'l'n (, ('ns('acla tIo eOlltillcllt(,
• illtnti adjal'clIte
,
oUlle nos nltilll()~ tI' \~ :tnl1n;; t lIham sU 'cl'(li<lo llIai' nauthlp;ios.
Al't. 7," () g'OY('l'110 j;mí n~ Il(lt' '!'i"ario" regulaml'nto,
para a \'_'('CIlC,'ao da pn':l'lItl' ki .
..-\1'1. .0 !<'il';t l'('\,og:t<!:t :I lq.!.i"la\"lo I'!ll (·Olltl"Il'jO .
.\tandâl1lo:s portanto
a t.)(l;\~ :Ii" :ltll'tol'i(l:Hl(· , :t <!lI 'm o
l'()llh('cillll'nto c ('__'t'IlI;:lO lla r 'f('l'i(la ll'i }ll'I't('!\··1' cp\(' a
('Ulllpl'mn
I'
fa('<lm ('Il111Jll'ir e g'll<lnlal' tHO int('iram ,)lt
!l'( lia "I' \'olltém,

como

() 1)1'('.idl'ul!' (lo l'oll~('!J.n (II' llIilliíltl'()~, IIlini !t'o (
'l'l' tario Ir,,~t:Hlo c10H 1II'gol'in.
<lo 1'1·illO, () mini 11'1) . S\'l'.I'<'Í:n·jo II' '8(:1<10 do. lll'go io
(la g-U"l'l':t 'o do lIa mal'lllha (' ultl':ull:tr, :t fa ':Illl imprilllir
)llll/Iil'm' I \'Ol'l'll'.

Dada
./()}'.'I~

d.· H '!'Ill, au

!lo )l:l\,O

EL·ltl:1.

1'0111 I'U},l'il'lI

G~II/d;rl"
I,~ "/'1 i"lI

.}(I(II/";III
(la, at'llla~

('(I/'({

(lo

I'

('li I'

./IJJ

;"(1 I'illh

;ru

1111111"'/.

ali ii (1 I ·!I:!._
l)ia' J'I'J I'eira_

Flu'fr/ll"

(Lo~:tl'

II..

F"IIIWl,"CI)
illo

gr:IlHlc

J'('ae:<.

:!."
\Iilli,tt'ri"

~l d('

;';U:t1'llll.

Ih-nl'lul-

<I,,, 1If··O II" Ilu rt'illo-Hin'r~iill
g'lal
:l.a n"l'Mtil~1I

'Oll\

indo,

<'

alllpliaI'

)/1 III ,lo
l'llltl ,Ini,

!l0l'

'1 vi
IIU\'.l

'o

II· ,tthllilll tw~o 1'I,liti ••1 c tiltl

(11)

1'I11'Ilfalll

IIto,

1I1f1111·lo () ll!oel'lo

lIloditi!l.o ! ,
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para guias de marcha" a, que se refere o decreto de 27 de
novembro do anno próximo passado: hei por bem determinar que o mesmo modelo seja, para todos os effeitos
respectivos, substituido e acrescentado pelos modelos Il.OS 9,
9-A e 9-B, que vão juntos ao presento decreto c d' ello
ficam fazendo parte.
O presidente elo consolho de ministros, ministro e secretario d'estado dos nogocios do reino, assim o tenha
entendido o faça, executar. Paço, cm 25 de maio de 1892.=
REI.= José Dias Ferreira.
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\)

bairro) de • , .

Dislriclo de , , ,
:\Iarcha para ~e upr seu tal' ao conunaudaute
de ' , " a fim d(' assentar pruçn, p, , approvndo
para",
(a) , " <lomiciliado nn freguezia do""
coucelho (ou bairro) do . " diatricto de "" de
emprego (ou profissâo) , , " nascido a , , , de , , ,
de 18""
na fregucaiu
.10 ""
concelho
(ou
bairro) de" " districto de" " stado . " filho d ,,'
e de",
r sidento na frcgucaia
de ""
concelho (ou bairro) de "'. districto
de , , " :t quem 110 sort iamento para. o r rutaU1 uto a que no anno d 18", se procedeu no
concelho
(ou bairro) de " .. distri .to de ""
.v

F': ,
[Rubrica do prcsident
<13. commissãc.)

Altura 1 metro
, .jnillimctros,
Olhos"
,
I Tariz , , ,
B<ic;\"

,

C!~b('J1os , , ,
Hnrha ",

no~t.),. ,
(.'i)r .',

'

tocou o n," '"
de ' , '.

(por xten o)
"i, ta d'ell ..

~1'1l(]0 CIlI

]l <'I n,

íregucaia

proclrunndo

l' _

crutn (I,) , '" ('01110 con ta do documento archivmlo 11' 'sht commis âo.
Vne soccorrirlo
com :1. quuntiu
li' '" (por
'. tlm, o) corre ponrlent
ao subsidio que lhe
compete pelo artigo 146,0 (lo regulamento do 29
d outuhro de l~~JJ, para, , , {)lor cxt('u~o\ dias
de itin<,ral'io,
E para H l' ('Ollln tal I'l!conh chIo s' lhe couf"l'iu lt pr!' ('lIl,' ~uil\, que \'ue as igullda )leIo
I'n'si<l. nt" d:~ ('Ollllllis.ão,
nalla ('III , , " em . , , (Ie , " .Ie 1'"

() lH'( idcut

tia <'olllllli 'lo,
11'" •

S, II, - 1." Ellt:l Ill,' llll guia, com a alt 'raçõ
Í1111i peu I\wi ,
t:\lIlh('1I1
,'1'\',' pàra (J 1'('('1'111:\8 (ln ("'uu"" I'l' ('1'\'I~ '(' 1IJ1I'l' utnl'f'1II
110 dislricto
dI' l' '.. 1'\ a, I' l'(\r:~ o n CI'UI:\8 lh :t1'1I1:\1I (' 1~III'c('utaI' 'III 1\0 'lH,r, ,lo 1" lU ('tivo dC)ll\l't:lIlH'lltO
marítimo,
2," Ou III tio 1\ gllin IlHO for ulicilllUIl dl'utro do 1'1'. II ii. ,tdo no
.I1,ti"lI 7!í," .lu rC"Ulalll('llto
dI' :.!!I d,' outuhro
<lI' I 'UI, II 'III pOl' i o
, r{\ 111g':\lh\ U!l illlllclrallll',IJI11
1"\ILI'll U !lot (Ic infl' CI"O '(IIIfo r 111,
() • 1." do U1(' 1110 nl'ti '<l,
a", )'>hl nina fCI':l() ('ollfed.I:1 "III lIuJlli"lIoIo
lido 11111do ',"mj)I:\I'('
('ull'l'gl\ 1I01'('('l'ull (llI' a olicit:ll',.'
o outru 1'l'l1lettidll (lil'l"
hm 'II to }Ida 'ollllui
NO:I. llu,'toritlnd,'
do • XCI' ito Ol\ d :lI'II1,ulu
'~ (IUCIII
n' 'l'lIt:t ti" 'I' dI' :tpr' ('ut:I1"8",
1.0 O itiIlCl'<tl'io, qUlllI<lO o houH'l', (ln' 111:11' 'm' ~c )lor modo qlW
'I' i rn:\da~ llllo l!t'jlulI 111' II(JI'('S <lI' };) kilolll Iro
nel1l lIIaiol'"
(Ic :!5,
111';)1 ,,'c '(II'Ilt<, l~ tI' '8 (lia,
(a) J) 'W illdic:\r·so o Folll'('1I0l1lC (' llPI' lIÍ1lo '1IIe Illt' jlorkllC('I' 11\
tlualldo
'01l8t('1lI (lo Ii, 1'0 elo I'l'C"1) (':IIIH'nto
h JI\ ('011\0 :1 nnlll~ do
l:('fl'itO
l'am «(Ih' foi :\}1pro\'atlo 1111 (' I) foi 11 I'
armar!. ,
(") Lflccti\'o."
(lo ( "I' it,) ncti\'t\, rin c lIlIda rI! n' 'li! (I, ar-

°

1»,

(I ),
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MODELO N.· H-A
(Lognr <lo cnrhnbo
da com missão
<le recrutamonto.)

(Para

substituições)

Concelho (ou bairro) de •••
Districto de ..•
Marcha a nprcseutar-se

ao commaurlautc
(do eOI1)O de mar inheiros da armada ou
110
departamento
muri timo, do regim uto
F ...
de
, do districtc de recrntamento
e reserva
II."
), n fim de assentar
praçu, 1108 termos do
(Rubrica do presi~ 1.0 (ou 2 .•) do artigo \)8.° do regulamento
de
dente da com2!l de outubro de 18()1, F ... (a), domiciliado
missâo.)
em
, concel ho (OH bairro) (1('
, d istricto
de
, de emprego (ou pro{issito)
, nascido
:t
de ... de 18 ... na fr('gllczilt d •... , concelho (ou bairro) de ... ,districto
de ... ,filho
, resi lente em ... , cone lho (ou
Altura 1 metro (' tle ... e de
, districto de ... , estado ... , sub... millimctros. bairro) de
stituto dr (a), filho de ... e dc ... , ]lroclamaOlhos
.
do ... (recruta ]Iam o serviço naval, para o
Nariz
.
exercito activo, paru lL Hl'glllllln 1'('8 uva, supBôcn
.
plante, autuado ou julgudo refrnctnrio, se o 'IOUCabellos
.
t'el' sido) para o coutingcutc distrlbuldo lJO anuo
Barba
.
(le .,. !lO concelho (ou bairro) de ... , fr 'gllczia
Rosto
.
de ... , dlstricto de ... , onde Ihc coube' o n." ... ,
cril' .
como consta dos documeutos
archivadoB 11' Rtf.
eommissâo.
Vae soccolTido
com a quantia dr ... (por
extenso}, cOlTrs(lonclcJJtl' ao suhsidio llnr:t ...
(por (·t 1180) dinH (le itilll'rario,
ql\(' lIa' 1'001Os que tiver.
pote pdo nrti~o 8H." 110 1ll('~ltH) ]"('~lIhlln('nto.
E 111\1'1\ RPl" ('01110 tnl r( ('ot1hp(:Íllo
B(' 111('con
fpl"in n ]ll"(,~cIlII' gl1in, ql1(' ,ae a~Mi~llltdlt po10
prcsidl'l!te
tln ditn coltllnissiin.
DI\(]a ('\II •••• ('llI •.• dI) .••
<1(' 18..

Itinerari«

de .,.

O

Jlre~idctltc:

c1:t eOlllnliH~t\o,

J" •.•
N. n.
1." <inll1Hlo a gnin Ili'io for, olil'itlHln, {il'Ht'll IPlll (,m'itu
() de8pncho qne auctorisoll n sl1h~titlli{'~o, 11C\'l'IHl0 O M\lll.titnido 1'1'
intimado parn, no praso til' qn:m'Jlt:\ 'e oit" 110'II~, l" ,('1)('1" guia d"
nproHrninçf(o.
~.O g~tn8 guins serlo
conf('ridllH ('III (ll1pli('I1(lo, ('ndo UIII (los I'À m·
pIar '8 clltn'guc ao Rllbstilllfo c () outro l"l'lIlcltillo <lirpl'tllllll'nt<'
1\ IIHctol'i<lnt1c
C\ltu!".
;l.o O

Illilitlll"

ou maritilllll

1\ fjuI'1ll

Il )"("('1"lIt:\ tin'!"

11c 8(' npr<-

ititH'l"nr!o cJ('VC I'('r lllan·;\(h, 11(' mOll 'lu 11!; 1l11\1·(·hnti nuo
il\fel"iol'e~ n Irl kilolll ·tros, !H'1ll ~11(H'l'iol"('Ha :!\ II~I) (h'y 'lHlo
exceder 1\ trl'!! dinA.
. (a) :Em ~t'guidll I\OHIlOIlll'l! (lub 8uh titnillol:\ (tIo,
III, titlltoH indtcar·sc-llll
:t 1Il'llltl )I:trn (1'1(' fOl":lI11 Hppl"O\"lIdo~. .A fOlIo OH !luh ti.
tutllS f' Il1Ih~titl1id08 !1,'\'1' Í1llli('IIl' I' II fol))'(,l101I1(' l' .11'1" Hid"
'lu!'
11l('1i lWl"tf>lI('(>rcm, C(1I1111(10("11I1SIPIII !lo livro 110 rl'('('lt '(·;iIIl('lItn.
RCjll1ll
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MODELO N,o 9-B
(Lognr do carimbo
da commi •• l\o
do rcerutnmonto.]

(Para troca de numeres]

Concelbo (ou bairro) de
Dlstrlcto de .. ,

[Iinerariu

Marcha para se apresentar ao commandante
do ,." a fim de assentar praça, ,F." (a), doF."
miciliado em ., " concelho (ou bairro) de ... ,
(Ruhrica do pre- diatricto de ... , de emprego (ou profissão) ""
sidente da com- na cido a , .. de ' , , de 1 "., na freguezia. d, , "
concelho (ou bairro) dc"" districto de, .. , filho
mis ão.)
de .. ' c de ""
resid nte em""
cone lho
(ou bairro) d "" dietricto d '." de stado " " sorteados n,O . , ,(por xtenso), fregueaia
,i~nnrs rarartcristitos
dc "" concelho (ou bairro) d "" para o conAltura 1 metro e ting nte do anilo de 18"" por ter trocado o
, .. millim tros. numero que lh coube 110 sorteio, IlOS termos do
artigo !l,),O110 rcgulnmcuto de 29 dc outubro de
Olhos" ,
lHV1, com F."
(a), filho de '"
de .. " pro,
Nariz"
,
clamado recruta , ' . (I;) n." , " (por ext uso), do
Bôca ,"
me 'mo outing ute distribuido ao concelho (ou
'ub illoe '"
bairro) de "" frcgu Zill de "., dletricto
Barba '"
de "., como consta. do documentos archivados
Uosto '"
n' tu commi são,
Côr ,.'
Vae
ccorrid
com a qunntin d ", (por
ext nso), 1'111"\, " (por e. tenso) dias de itin rnrlo, orrespond nte ao subt idio qu lhe eoinSI~lIiU', Ilarlirulill'rs
pete p lo nrtigo l:\ü,O do r fcrido regulamento.
1'111'1\s r COII\O tal recouh cido
Ih con~O~ qtH' tiver,
riu 1\ pn' nt' lIill, que \'ll' a, ,ignau p lo pr!'sic! nt(' di olllmiBl-lii.,
Daull ('II) " .. em '" de ," de 1
O }ln' hlcut' dl\ 'otllluill ao
}<'. , •

" 11,- 1.0 Elltn mI' IlIa guin, '0111 I\. devi,la ult '1'IIÇtH'S, tlllllhcln
JlII rn os n'('rutlls UI\ Rcgunun TI' '1'\'1
:lpr' cntarem no di •
tricto (!t. 1"'(,l'utlllll nto L r' !ln'lI, e plll'll o 1'\' 'ruta d nrmad BO
apl'(' Inll\rt'l)\ no dw~ do r,' p 'Clivo Ih )lnrlam"Il!" III l'itiOlO,
2." 1':8hlS guill 8 'ril 'ouj':'l'idn ('III (hlpIiCI\,I.), l\dllllo UUI UOS 'X\'IIl'
l)lllre:! Cllh-C~U no recmla quI' O oliei!lIr, c o !lutro r 'lO ,!tido <Iin'·
,tl\lot'ute l)('h~ cOllllllisíliio i, nu 'toridud(' do I', ereito ou dl~ 111'II1I1Illl
1\ (!IIl'tII O recruta
ti\' r d' npr 'lItnr 8',
:I," O itin .nu-io (I('\'(' 111111'\'111'· (, por III do 'lU II joru d
não
sejam l1l nOt'" d 15hl IJwtl'o • II III ulflion'
d( 2\ li UI" e 'tll'nt
Il II' 'S din ,
(a) ))('\'(' illdÍl':lI" ('
ohn'II01l1l' c nppcllido
'(III' lho 1)1'1'1
'II('C
r 'lO, (llll\lldo conat 'U) dI) livro ,lo r 'CI'1I 'lIuwntn ( III , nidl\ 1\ anila
pllm
qlhl foi 1\1'1>1' v do,
(I)) En', 'Iivo '"
do ' rcit, IIcti\,I), UI gUlldl r '1'\
II ti
S 't\"

(I

nnnndn).
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11inislcI'io dos uegeeies da marinha e u1lramal'-Dil'ec~ão
p Rellarli~ão

geral do IIllram~r

Senhor. - A organisação
das forças do ultramar /) um
dos problemas mais difficois do resolver, porquanto ó n'essa
organisação quo deverá basear-se a ndminiatrnção
cffectiVil, dos nosso H dominios
de alem mal' o a efficaz expansão
da Bossa soberania nas esphorus de inílu ncia, quo nos são

gal:antidtHl pelos tratados.
E do uma C' outra cousa

que podem d pender o progrosso ecouoiuico das colónias o o S .u Jll lhor stndo financciro ; por outro Indo, porém, não l'. po rsivel, nos momentes angustiosos da crise quo atravcssümos, allgm mtar
as despozas com a força armada do ultramar, o sem isso
não 6 completa uma orgnnisação que ':üi!:d'aça tu; e pccialidados tacticas, (' ao mesmo tempo soja garantia das n cessidades politicas,
Posta a questão n' estes t mnos o pr blema ti ria irreductivel se, para 1\ sua solução, tiVCSHClllOS 1\ prcoccupação
doutrinaria de fazcrjà o qu 6 parajá impossiv I; podem, porém, preparar-se as cousas de fórma que, d ntro das despezas aetuacs o III smo com lima economia importante, se aproveite, tanto quanto possivcl, a oco-i 'ifio de facilitar 1IIna
evolução reformadora,
qn' de futuro pOI;~lt sntisfazcr ()

mais exigentes.
N'Pl!ta ordem UI' ide·tIH 'J\tclHl mos q1tO lIS força:,; ultl'amal'inaK lULO }lo!l 'm hWl'al' com a cOlltinllll.<;:io <lo l'I'gimonto <lo nlt\'l1mal', a t'lljo ef!"ctiyo
fllltnJl\ 1:00·1 prH 'H!>
ae pl'{'t, 'stnnclo pO\' iHSO o p('tl~nllH'It1 0, <ltH' pl'c,;ic1iu IL
Klllt organiHaçao, clal':lJIlCI1Í<' prcju<1i 'ado po)' HC'11:tO (pr indicado na sua lci Ol'g'<tllica o modo <lc preencher ()' quadros d(\ cahoH (' l:ioldadm,;,
'~1Il rCCl'lltmncnl0 especial qn', ('OlHO ll:t inf:lIlt ria <lo
marmita fl'íl.1H~ za, de qu
om ill1ita~i'i(), Ih pod Si:lP assegllrar :t c 'l'toz:t
t '1' o (lIdado, llIah'l'ia prima ('~,enoial (lr todo:,; os _'c!'cito:,;, lta algnllH allllOS <JIH' til! n'('lle
:;c vf.ell\ completos O~ quadro:; d oflit'incH) ~:tI'I-\'( IÜOS corIwt il'oti; (PUIIl to a o]d:u1mi c oaboH) na Ilwi()J'in (los l'a OH,
nem o,; 1\l'C'('i~o, tl'lH ticlo )l:lJ'a fOI'Jt1al' l'Olll t()(lo () l' 'gimonto uma !:lilllpkli '()Jllpnnhia do gnrlT:l,
OH ofli('ia('s cstito iJllpo::;sibilita<1os fIe 1>1'('t:n' :lO :-;('1\ pniz
<)l-l Rt'l'viC;OH II· (1'1<' t;lLO l'ap:tíW~
c jl:tl':l (]lu' vohlllllll'ia)ll~'l\t:" ~(' 1~Ii!lt:Il':Il11; (' :\ ol'g'allisa 'ao, (1'1(' I'()(l(')'i:t, :lJw~:u'

a

( c.:

dlspPl\lllo"a,

tCI'

l'flit':lC'i:l

S('IH10

('l)llI]Jldn,

l'(IJIl-lel'\'lu1a,
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como ·,t;\, não sorve o pniz, e não serve os brio e n boa
vontade dos qlll' n'clla se engajaram,
Al:l fort-ns ultrnmnrinns
ti'('1ll naturalmente
<1<' nss ntar
as suas Jl;''li~ nmplns fuudaçõe« no sol ,lado inclig'rnfl, e sem.
pre que isso po~~.t ter lognr, de tinllndo·o a servir C1I1 10ealidndc diversa ela sua naturalidndo. N'cste ponto HS pro·
bubilidadcs de exito, eonfirrnndas pela' xpcrit'neiH: foita«,
são omplctus e indiscutiv is,
E tcs principiou rcfer m-se, como
clnro, .is for~'n,4 permanCIÜ('S, porquanto no que respeita A, ilTc("nlart'~, cuja
influencia é aliá tii.o decisiva CIU todas li guerras afriCaJU1.8 , têem as tropu - auxilinres
de ervir nas proviucia.
cm que forem recrutadas e
t r uma organi 'a~a() "pc-

a

cial

m cada uma

dHS

nOSS/1S po ·l'S::loe.,

•'cgnlldn a Jl()I'I. a fôrma de apreciar (,> tnmb m pnl'U 116
vidcn ti' qUl', no I ·prcito ui trnmarino, 111\0 póde 8('1' disP usado () elemento
nrOpl'll; \'stl', porém, deve 1;('1' cs.olhido como base mornli :1I1ol'a dn for 'H colonia 1',
iII> t1('V(' sCl'
IIlpl'cgado lUIS lo alifladcs ('m <f\ll' o <llll'O'
pCIl P(I' a vi\' 'r, poupunclo-o a longa' e tadia'
nos i:lertü(';,
athcmlOs ond ',í O intlig >11:1. rc itl' ao clillHl. :'Is pl'Ínl'õe8 t' ao IUo(lo d .er i:lp cial da vida 'l'tancj;',
Pnl"a pr }lHl'lIr o so!d:Hlo i)Hligenns para a vi(la militar
fóra do i:I li paiz ]Iam ('()Jl titllil' Os elt'IlI('lItn: militm'os 'umpem; (lU Ihcs tl(~'m a forca mol':" dl' Ijll(' pl'ccis:un, I'
(~jalll n r pr>' l\ta~ào (la no . n illtlU ,!lt'ia
J'nna, a xi
t neia de um l'('!J;illl 'ato ('0)))0 o do u!trmll: r el'ia uma. 'u}Jel'tllIidlld', dil'('lllo' 1Il '~mo uma in('onv 'ui Ilcin,
A ~'()n('lll 110 Jlatul'al d'C':t(" }lrilH·Ípio. l', poi.s, a IU'CI' t<1:ul da sllb~litlli)afJ
(lo l'l'trillU'lIto :dludi,lo 1''''' Hill d po ito dI' cOl\tingl'ntl>, Jl;lra o IIJII':IIllm', onde I' <·dtUjHCIU
no" h:lbilol; tli~(·il'lill:ll'.,
o n ('l"lIln,' (111\' (I, .\n" la v: I)

·ou

'I'vit· 1'11\ ~((l\:lIllhillll.·,
(' "i(·,'-vI'I' II, l' olltl( '(' prl p~ll'('lIl
:t \'illa
1I\ilitai' :lfl'il':lll:t o, 'oldllllo
('IIl'0I'I'U,
OIU
ta('tI g-a1';mtia>l Ile l'OII<II1l'la (jlll', ll'llllla
I' 11'01111'11Cllh'lIi
VI o 1'('1' (', '(,llI}llo ,II bom ·Olll}lOI·tlllll 'lIto I' il\l·itlllll 'nto < o,.,
ti

para

h"hit.m; di l'iplil1:I1"'" II ill"lIlil' no illlli.~ '11:1. ,
() 1)('1' nal )lI'l'lll:I1lf'lIte ,k d"llO"ito ,1" ('olltillgc'lJtI",
de .•
tin:lIlo pclo l'l'gill)('ll (}lH' propolllo. a ,'l'l'\'il' ,1, b:l (' a qualIIU l' l'('ol'g:mi;:lI'ao flltlll':t (1:1:1 f"I"':ls ,lo ult 1';' 1I1fi
I', h'lI1 d.·
tI>}' o ,'1'11 1'I'I'I'llt:llllcnto
("l'l"'ial
I'lltn> ")'\:.<)01\ j:í f,'ito
('
t'olllpldall1('llh' (',111(':,,10
.• (' h'llI ,II' ati faz!'r :10 alti .. imo
mi, tl'l' 11l' "I' IIllt:l ,.~ 'ola ,1" ul,I'lIlo' }lal'a ,1'\ il'l'm 11:1
}Iro

'illeia

I'UI':I

1I111·mll:l)·illa....
('~tc Hill
' lj"P0I,''1'1l111

"

([iludI'"

,

ti

>

l'mell-
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tos administrativos
no regímen que ternos :t honra <1(' propor, ;Í, approvação do Vossa Mugestadc.
B a base de operações pam uma. remodelação completa
das forças ultrarnariuas,
(IUO
nào pódc naturalmente
d erctar-se, tão radical precisa clla :;01", sem q no () parla ..
mento n'clla

intervenha,

Tratando-se

do mais posado

imposto,

ao cidadão

qlH'

pó de exigir-se,

não IHíc10 cm tfL\) momentoso a ssumpto decretar-se,
pelo simples urhitri» do governo, o 11tH' ;>{) poderá fazor-se, com segllran<;:\' de sxito, pela «oncorrcncia
do poder legislativo, a qu 'ln cnmpl' , como kgitilllo 1'0.
prescntantc
da lln~rtO, assentar princípios e definir i<1 "as
que tornem viável quulqn '1' o"gani~:t~,rw militar futura.
Propnrar, porém, os clemeutos para (l1Le () parlnm nto
se possa pronunciar,
l' para. q ue o seu IJe}'I·diefwll.
seja. baseado n'uui perfeito conhecimento do ('Hll~:I, lo o <11'\'('1' do
govorno de Vossa l\l:Igesta<1e, o é ~()bl'O osso ponto d
vista ainda, que muito particnlnnucntc
:-;(' rlev '111 considera!' as providencias rvpres IItn(1a:; J}() l'ügilll('ll (11H' propomos.

)ião sendo justo qU(' oftlcincs \' ofll ,ia ,.; inforiorcs <Jae,
com um posto de accc:-JHo, lWSSHl'tllll ao 1'('hime!1(o do 111tramar, sejam violeutamcnt
' (lpspojudos (1(' U1llH vHutno'CIU
que Ú somhl':L <la. lei adquil'iml11, Huj('itnncloos\' nos encargos corl'(~lativol:!; nilO é talllucm Sl1 t('nÍ<w('l pel':mt OH s lUl
camaradas que !'ll't'vem no o.'e1' 'ito (la llwil'opole a 'O)}' rvnçtto de t:ws pm;tos, :-Jcm qn' pn'stC'lll H('l"\°i<;oK pl'opor 'LO'
nam; a uma l'PCom}Joni:Hl tiLO cSI)(wial ('omo Ó :l (lo }loto;lo <l
aOt('fiSO,

olljedivo

do todo o militaI' urioHo, Por ito;'o !ouado

ptou como 111('(lid:l trall i'\it.O}'iH, ('0111 loesp('ito :IOS oflitiaC':-!
do regimento di~fiolvicl(), () nlviLI'(' <1(' Oi:l ('olloo:n' nos (}lIadr08 d
commissoes
e1aH provill('im; 1lllmmHl'illH,
olHlo
d('verllo COllSel'Val'- 'l' aiô qU(' J h 'S ('ompitalll ]lO ('x 'l'('ito as
pa! ntos a qlH' HOlll pl'~il1i:to (I, :lnliglli(l:ule
t '1l1!'lJll ~jtl()
promovido
Oll (lU lH'la SJl;1 p(,l'1l1HnCII ,ia 1l:1f4 'OllllliHH garantam o posto RCgUlldo IIS dd )nllina~(J('s cio I1V('l' ,t) II"
10 d' s )tnml.n'o d 1 4(), (' ([Wlllto aoto; ;tlfc\'\ li to;vgllll(!O o
diiiposto na (·il'cnlal' <1. 21 d' maio cl 1Hn;d,
r ão HO obrig-am
eHt I! ofli('ia('
lL ir H('l'\'il'
no 11IIl'aluar; d:'l-s('·lhes a faenlclad(
a, opt.:u·(,1ll ))('Ia c IlIfll'l'V:l<;à.odo postu (pwlldu
:di (pt 'iralll ,(,I'\"il'; lI~tO d(,~I:j:lllll()
alt' da IIwtl'O]>ol<, J'('gl'('S,Ull': o au ('X('I'l'ito 110 po to que
11'('111' 1~lcs ('olll)H'til',
e IlsHim be (lit-ipoil soL o Jll'illt'ipio
d:l IIUlXtnta cqlli(l:Hl(' o ])('l'io(lo <1(. tl':I1lKi(:ao, Í'>(Illl \,(','al'
nmglU'm c 8('lJl aggrllVIII' t'ollsidpl'It\'('!ltll'llk

II.

II 't'\P('l';HH
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publicas, não ,,{) porque a medida repr rsenta no sOU
conjuncto
economia nao inferior ii 60:000·)0 O rói' ma
.
por!] 11(' não sào 11IllH':t d nnai 110m pam <l ::;preí;al' os ser-

,

viço . (l'H~ II"

colonias possam prestar o oílicin . do
POl'flUC cntnoutras qunlidades,
que trem es-u-s off .iaes, (pU' muito aprovr-ituveis
. aproveitados têem :-;iao cm todo
ultramar portugucz , ha unia
qlH' t· pr ci-o "nunca esquecer c priucipalm uto na ocvasião
presente,
tal é a de s rem dos servidore do stado que
com mais pe<pll'1l0::l vencimentos
ali prestam ruais a' 'ignalados servi-os nu todos o ramos da admiui Lraçi'to colonial.
Aos cap 'lIãe::; do r g-inH'llto extincto quc nuo :;uo do
('. rcito d('u -lhe a «sculhcr OH irem 'l)lUo missiouarios
JI11)'a n ultramnr
ou dr-ix.m-m o sr-rvico
t 11<10 comtudo
a
pretor 'l)('ia nus concursos
para o' lo~:t)'(" <1. C.IP ,11:\" do
exercito

!lO:;,,;):;

metropolitano,

(I

IlIl·tl·oIH1]it;lllO.
Ta do I' 'pm;to, t('lHOS a lunu-n dI' -ubmett r á
l\jl]lI'O\':l<:all (1 . Vo~"a ~lag('"tH(ll'
() l:H'gninte !'l'ojt'do
(1,
er ,to,
Pa~o, 'lIl H (ho .i nlllJo (1(' 1tI!)~. JO/'I/' ()((JI(lidü '01'dd/',) }Jillhell't) Flfltlldo
F"w/cis('o Jowjllill I'i 1'/'cil'(I do
'P!'('itn

Em vi

uc-

Amaral.
'l")lll:lllclfl

blll

KCl'rdal'io'

nha

itl '1':1>;11) () l'\'latol'io d(l~ mini tl'O e
dos 1l1'g'pl'i,)., da glll'l'I'.l . L mari-

('OU

(l'('stu!lo

0111'11111:11';

'1' 'Julo 00 i(lo a jllllta

('(\1)

'1IIti\'a

do

nltl"llll:t1'

c () t'Oll-

de JIlilli~tl't1·: I'
I "HII(l" H :!ll('lol'iHn(';\O

,·lho

d·

(,()llf~l'j(l:t :lo "on l'UU (l Ia curta
!I'j di' iii (1<' f 'V\'l'l'iro (lo 1',»'J'('lII ;lIlIl':
I1(,j ]H)I' )(\11,1 <11'1'1'1 t: l' () I'g IIiII t ' :
(lI' illf:l1Il ri: do ulAI·ti .. o 1.0 E I' -lindo o )"'gilllllllo

"l'I'mlo

tl'mnllJ'

11(·1/

ri

("II·ta

I,·j (!t :i (1· fi·, PI'

11'0

1 7().
AI·t. :.?"
,(IC'p(

lUU'

Alt.
pOHl'\oal

I::

l'nllt<lo

il0 dI'

IIllt

1'1'.1'

V,H () 'llllldl'tI

ue

lIolUi-

I

1\·

I

d " mp

to do

He'''nillt(·:

'lIjliti'l.o (

·Ollllll:tlld:IHtfl)

••.

, • , • , • • • . • • • • . . . . • . . • • •

1

1'{'lh'lItl' :

Inf:lIll1l·ia

,

,

Al'tillll,)·i:t .................•.........•
Alfel·!'. - Inf:mtl'l'in

, .• . . • . •• . .

, •...

, , • ..
, . . . . ..

t
1
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Primeiros sargentos:
Infanteria
Artilheria , . . . . .
Segundos sargentos Primeiros cabos:
nfanteria.. . . . . .
Artilheria , . . . . .

r

Segundos

cabos -

](j

,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Infauteria , . . . . . . . . . . . . . . . ..

2
1
4

...........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

G
2

Infan teria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

4

"

30
6
2

Soldados:
Iufanteria
Artilheria
CQ)'neteiros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Total .........•.
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Art. 4.° A este deposito seruo addidos todos os officiaes
e praças de prot dos quadros das guarniçães das proviucias ultramarinas que, por qualquer motivo, vier III ao reino, ou qnc do exercito forem servir no ultramar,
b III
corno os que voluntariamcute
se alistar m para ali I:! rvir,
onde se conservarão ató se II1·s dar () convcni nt d stino.
Art. 5.° O quadro dos officiaes do dopo ito, a quc e
refere o artigo 3.°, I; rã pro nchido por lfl1eia(,1:!roquisitados ao ministcrto

da gm'l'l'a para servirem

m commissão,

con iderados, por ~lll) für:l do quadro, cmquanto a xcrcerem.
Art. ü. ° Os vcncim ntos dOI:! ofliciacs elo !l<']lo.ito scrao
o estaliolocidoa na carta de lei de ~2 <lI' agosto de 18H7.
Art. 7. l lavc rá um coneclho ndminiatrutivo
pt' sidido
pelo .ounnnndanto
elo d posito, <1(. que scrào vogues o:;
quatro ofliciaos immcdiatos cm gl';H1ua<;:LO)<', em igunldndo
de gradunçào, em antiguidade,
dr-sempcnhnndo
I) logar
(1,
thesour .iro um a' st ti, pOl' t Illjlo (k um :111110,por .~cala, a. cOllH'çm' pelos mnis antigo«, ii 'l'\'Ín(ll) c1 ' iH tI' 'la1'io
um dos priJlwil'ol:! Harg('Jltos, () no illllH'(linH'llto <1\" tl'S,
..egnnclo Innili antigo.
Al't. 8.<l.A sl'ript\1l'a ·ito, nc1111ini:,;ll':II::W (' ('lIl\tal,ilillnd
deposito fI(·r:\. f('itl~ ('m 11111'1Il011ia
com os reglll: 1ll 'nto.'
(J ll·is dC('l'('f:ulos
})/ m () t'. ·,·l'(·iio (lo reino .
.~l't. 11." Ao <l<'l'0Kito !-i('1':'L aJlJllicado o {'()(ligo
jllHti ·:t
llllhtal' • II l'('glll:t1I1I'J1t1)cliseil'linHl') <1('('1' ·tn!loH para o e.' 1'cito.
:~l·t.
10. n t; 'l'\'i~'n d· fi. 'ali :lÇIlO <la :lfhllilli, h'I\(:i'lo
1J_Hlltl\l' ')':i <!('8l'1ll\H'llh:lfln lH'lo ()flj('inl ('um gl':ultllH';(o
1111htar (\n, 7,'1 l'l'}I:1l'tiçHn ela 'olltnbili(I:Hl' 1'Ilhli(·H.
U

°

ao

a,

0
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Art. 11.°
serviço clinieo do depo sito er{t desemp _
nhado por um facultativo da nrmudn,
ArL. 12.0 Os vencimentos
das praças do pret serao
iguacs aos elo do .xercito do reino,
em
rviço da guarnição 111 Lisboa.
Art. 1:3.0 As prn.~as de pret de qualquer graduação,
liquanto não .. guir .m viag 'lU para o seu d stino, . rão
pelo depo ito abonadas do .r spectivo
vencimentos;
u
tudo igua s ao' qu r ceberiam 'e pertcne '8S m ao rxercito do contin nte, c o me mo ..e praticnrà com os r gresa~o' das província
ultramarinas
<l d que eh gam ao
l' IIlO.

Art. lJ.o O nniform
dos offieia
praças do pr t será
igual ao quc se a 'hn d terminado no plano de uniform s
do exercito para. a. infauteria, t ndo apenas
m sub .tituíção do numero d ssignativo do corpo as inicin« D
Art. ] ô.? () nrmamonto,
cnrreum« e equipam nto . r~l
o adoptado para o ex rcito.
Art, 11.$.0 . \ d(', I' .zas f iitas .om (I' concerto. do armam -nto, corrcani
e cquip.un .nto, iu strumcntos bullicos l' P ,_
qucnn rcparaçocs!lo
quart '1, "l'lo abonada
p la llH'sma
fÓl'llla (lU ( . ,üi c1"t('l'minaclo l'ar,l o e 'er 'ito.
I

Hisllosi

•\rl, 1í.

'Õ(l~

trnl! Itllrln!j

apulli' es (lo 1\ "imcnto
(1\, int:lllt 'ria <lo
eOllvida(lolj par,} (lc"<'lllp 'Ilhar :IS fllllCC Ul'
t1 mi!'. iOllarios em a)~llllH} da provincias
ttltl':lJnarin:\ ;
!l:o :te' itando,
.' I"~{J (li, p('n. HIll) (lo 1'l'\'il'O, II v 11,10
ultl':\IIwr

U

():;

'erito

h'l' a }lI' 'f l' 'neia
III 1!H11l"o. (·OIlCIl(. (; }lal': ('a(1 C'. ·cl'cito.
Art. I ." () oflich<' i1lf('l'ior('
'llIai
pra 'fi (h~ 1'1' 'i
du rI "illlcnttl d· int'llIt ri: elo nltr. 111:11'tI)' 0('11(' 11'1'01'. (lo
!lO.' qlllllll'o
(ln gllnl'ni('Ôt d.1 }lI'O\·ill('il.
Illtl'. m. riu.1 ,
at' ~(I'lIpl(\t:I"'11I
o t '1111'0 ti
..vi'·I),
(III
ti', JlI obri 'll<lu, . YIII :llIdo ao l' • 'I't ito,
ti '( t 1"·O\'t'uil'II(·jn, 11/1 }lO'Olutllclo

PC)):l'

lIi~no CP!·, till kllll , 'lllll1l1o I
<lHI' ti 'C'!'l'1ll ("'llIl'h,tndo
\I t

!Uo

(:01'1'11,

:itu

dc

dt

com 110m

1'1':\1'11
sjulIlldo 1111

(lo

illl

o }II'( fil'óllll,

1111'0}('''I I (lo

l'()1II1101·1.IIIWlI

",

filZl'l'

po(l('ll(lo

os

i 'ü no lIl(' _
part
,lo (1 }lo1'1'\

U!t1'IlIlH I.. CJlllllHIII II o 1'_'et'd:tJ1l
artio'o :1.0 (1'. t (1 '1'1'10,

o (1'I.ldl")

~ Hllil'o. Ullanc!o
nllm I ) (1\ t I 1I'll!'a
I'j inf, rior
'lU l<ir.) n' II' ,tiv{I] I' qlli itar (I-h.. o,
() ('olUpl to
do )IH IJlO, <I() mini t I'i dI gu rI'•. plll'
'l'vir III cm '0111mi
ao

.~f).
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Art. 1 fl. o O~ officiaes do oxtincto regimento de infanteria do ultramar serão collocados no quadro de commissões
das provincius ultramarinns,
nté lhes caberem no exercito
os postos que exercem no mesmo regimento, ou até quc tenham completado
nas colonins o tempo determinado no
decreto de 16 de setembro de 184G, observundo-se,
porém,
quanto aos alferes o que dispõe a circular de 21 de maio
de 1862, a uão s r que prefiram regreasnr ao exercito
metrópole nas patentes q ue ahi lhes pertencerem.
Art. 20. o O quadro do d .posi to pod('r;\, ser, se ao governo
convier, preenchido
por officiaes dI) extincto regimento,
regulando. se a proferencia pelas informaçõ
'fi aptidão reconhecida.
Art, ~ 1.0 A d ivisã» (lo rcfunuados do nltraiuar fica ad<lida ao deposito do ultrmnur.
$i unico .. / a fnl ta de r-ommnndau te (la mesma divi 110
poderá ser nomeado um <1o~alíeres do deposito.

a·

Art. 2:2.0 A" Pl'IlÇ,1fj (1,) <1('po::;ií,) (lo ultramar,
qW11l11o
doentes, 801'i\o trata<1n~ no hospital ti:! murinha.
Al'L :2;).0 Fi(;(t l'lwogatll1
a legii'llH~~ilO em ('ontrario.
Os ministros e S('t'l'l'tm'jos <1' OH ado dos negocies da gU('l'1'a u ela marinha e ultramar assim II tenham entendido e fa<;mn sx «utur. Paço, cm B do junho de j l)\l~. Hgr.
.fOl·UIJ
Cw/(/ido CUI'(lei1'O Pinheiro Furtado
F1'(/}II'isco Joa,r/llim
Ferl'l,ira do .fhJllt?'al.
Secrelaria d'('sl'1I1o dos n~goci()' (la BUrI'ril- ])irrt:~iÍo ~ml_1.a
JIei por bom

da :ll'lllH:t 'lUI' per1l1'Iigo :).0 do d('l'r \to
(lo ~ (lo (,Ol'I·('nt.e lHe"" I) l':tpiho do regiuwllto <1(\ inf'unl(,ria 11.° t \), .Joi'é Pillto <lt' J\Io}';l('1:! Hego, por t ,]' hit10 nomeltll0 ('OlHIlUlIHlnllt!'
<lo (lt']lo"ilo
de pl'iI ':lH <lo 1lItr:1IIlar.
O minifitl'O o H('cl'l'tal'io <l' HtHt10 dos 1l gocios <ln, gnerra
lellcl',

f,',r,t (lo

RCI':lrli~ã(1

('ollul'al'

(l'uHIl'()

em h:ll'lllOllÍa ('OHl () dir'jlotito

fnça

!lo

Paço, (1m J,1 tI
il'o

assim o tenha ('ui nt1ido

l'

jnnho de lBH2.=HEI.-

J01'!/l! Crl/ulido C'lm/t'iro />iIl1l

(','I'Clltnr.

Flt1·tado.
SI'crt'I,I1'ia ,I ('sl;l(lo fios
HI'Il<lO-lIl('
11linititmtivII

K:~:H

l'

}lI'l'Hl'llt<'

1'111",(,

(Ia

glli'rrot
-Ilirt,('~.ln ~l'l'ill-l.i\

:t ('Olt.

II,

1l1tll elo

l'I'('lll'SOH

H:~ t:l, "III quI'

11n ('n."ha,
Jonqlllll\

IlI'g"clO~

:W

Il.°~

tll'Jlnrli~;ill

t-llpr lUO trillllllal :ulH:22'1, 8:~~i'), l-5:~:n,

l'll'On'('llll\:;

.J:I(·(1'1 tl

H/lpllllt'1

do I'-\OU:
PClllllvlI, .1\1allllcl
<lI' AIH!J':Hll', Bl'l'1IlIl'do Lflp(~.~ <ln (\)HIII, I' J()' o
g",e(l'lÍ('1

A\lg'\IHL')

:.J69

Carlos Cnvnll iro U(' Busto», c l' rceorrirlo Celestino Augu to Pimcnt '1, todos nspir.mtcs vmu ~r:Hluaçào de subult rno na dire '<,'ao <la administrução
militar,
11011\ 'ado por
d C1'.to de :! • de janeiro !l(, 1 '~f> (ordeiu dr) exercito H,I! 1):
:Mostra-sl'
(ln,' os 1'\'<:Ol'1'Clltes trazem r '('urSO singular ('
individuahnent
, cada um no 11l'oC<'l:'HO que III(' l' 'peita,
p la ordem di' uumcro« l' nomea supra indicados, do de pnclio do ministro (' I'ccrdal'io
Irestado
(los Il 'g'ocios da
~n '1'1':1, dI' :2 (]" junho <1(' 1, :) J, (PI', deferindo ;'t rc .lumnçao (lo 1'( -orrido para SI>1' l'l'ctilic:1I1a a dassiliea<;ào
(la sua
autiguidad«
na CI' 'ala dI' ucc 's:;o, mandou (llH' .ste fos. l'

coUo(,:l<lo na 1't't't'l'i<ln 0:;<::11<1:\direita

<los

1'('

.orrentes,

pr'-

com (':->ta <1 'cisao (l, direito
11,· nu i<rni<ladl' (lll •
no' 11l .sruo
r 'C,I1'l't'nt('s
'.ltlO rcconhccidus
.m to<l(l~ Os
alm.machs <lo «xvrcit« jlubli('a<loH (101'(1(' .. unno de 1 \';l,
como H' 1'1'0JlÕ nn mo: trur lHl in, trll('<,'âo <10:; jll'ot .:so:->, para

jndicnud«

oht

'1'('Jll

l'l'IWI':L<:<lO

(lo

(talllllO

<t11l'

lhe,

H'llll'lla

('IIII.:t

(11'-

(·j",ú.o, (1'U' ]'(''l1H'I'C'llll'ja
:lnlln!l;H1:t POI' nff'·ll.·a II· <lil·('ito
(' in '(llllj>dcll ,ia <I. ali 'Iol'ida,[·
(!lH' a Pl,,)Í'll'ill:
J [ostm· .(' <pie o J liui"t< rio ela /,;'II('l'l':I)
('Il\'ialldo
os n··
('nl'sOS a ('~h' t 1'ibllll:ll, illfol'ma,
pC'la l'I'~pl ,ti\':L I'l'pal,tiç<lO, ~11l)"taJl 'i,tlnwlll<'
a l' "peito <1(' 10<10, ( dI' ('a<1:I UIll
o qu tH' :->"g'IH':
[lm"'('l'
ill '01 tl'O\'('I'I'O (I (lil'l'ito
110 1"TOI'l'i(lo ;Í 'Ia jf1.
(':1<;ao, (PIl' :lg'tll';l
11)(, t'tli Il:!,l: lIa (:,w:da rl" ,l"l'"
", pOl'
qm' o, a"pil'Hlltcs H,·m. rllo 1,01'(" da ('0, ta, ,1:1111101 .loa<J.llilll II ,\ndr:Hl',
.ln '11111'" 1:'lldw(·j (la ('llnha: .lo, o ("H'·
ln, ('a\'alh'il'o
II· Bu to".
E;t.I'I]lli
I .\nrn, to (II 'oH.:l PI'nalva, l'ollu(,:lclo,
ll:l li la g'l'ral (1" :l11tig'lIill: d!" acillla 110
l' ,t'ol'l'i<1o
t!P\'i:till. )11,10 ill('olllt 1.1,
di1'l it) Irl' 1<,. ,1'1'
int; 'I'il'to
(111 !,,<,lrl!i(l; ao ('II 1l"1Il , ('III "i a da di I lI:: (I ,ln"
IIlli('o 11,) :Il'tig-o (Iill," dn l' IIli;.:o 11<, .i" li',
111iiitill' d(, !I tl,· ;IIII'il d, 1 '7;" 11\()(lilielIl1.1 I' lo :ll'ti>ro ;,,0 da
I i 111' ;1 d" 111:\itl d" 1 '7
J'j(' Iii, dava}11
1', nela
110
ri'''' illH 111<1 ,I I')g. 1'<" ,h·:t piro IIlp ,la ,lil'I'("':~() ,1, iI,l
mini, u':l<'i!.o militar.
,'0111 I ,('('1' 1:11 i(l 'ln
f<im dI) ('011 '111<1 (1,· 1!.1l' 1'1';1; iI 1111".
I, ta l'lll <111(' 1'CIlIl"llT"r:1
LIli J
ao ('011('111"0 a!lI'!'fo pal'H jll'('I'11I'1Iil1l"llln 11.1 Y:I('ntlll'a
di'
aSpil':llltl'S
<la dita a<llllilli tl':t('; <l: "[1\1
('ll'l:tlll"II'
po\'
I. jl"() llILII foj atll'llllida
('si a l'il'('1l111 t 1l1<'ia 1.
,1:1 iii ,I<'. o
I

{I

da 1i"1;]

11" allli~lli(h<lp

1'C'lltÍ\

a ali

l'lIlIll

II, 1

;-J. I'llhli-

I)tlal 10"0 r '('!allltlll (111 f:L\ <lI' 110 ('11 Ilil' if" <)
('orl'i,ill, Ilau }lmll lido a I', I" l·ti":L<1 iJlf\lJ'lll::llt· (liz·1'
': <ln;

('atl:l

1'(11' I[II(

,lia prillll'Íl'a

h.1

lllai

1'1 ('llllll:l

t"1l

'ao'

Jlt)

II:!')

,ir.

Ht I

1" -

11:
nl!illa :tlln 11:\
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N'estes termos, conclue o informador, não sendo justo
que sobre o recorrido pesasscm as consoquencias
de uma
errada classificação na lista de antiguidades
dos officiacs
da sua classe, c tratando-se
ele 11111 caso de applica~ã,) de
lei, em que não podia haver legitimo contradictor, parece
que não pódo duvidar-se
da competcncia do ministro que
proferiu o dospacho recorrido, e qtH' O' recursos lião merecem provimento;
Mostra-se que o recorrido, citado por CiH1a um dos processos para responder
aos recursos,
em nenhum <1' elle
all gou COUBe), algum» cm sua defeza e todos seguiram seus
termos à sua rev lia;
Mostra-se que OB recorrentes, minutando os seus 1'(' ursos, contestam
a proced ncin dos fundamentos
<10 dospacho (10 (1'10 recorrem, doclarndos na informação do miaisterio da guerra, jú porque as disposiçõ H <lo codigo <10 justiça militar de IJ de abril de 1875 e <la ]Pi 11<, ii ele maio
de 1871;, cm que se apoia aquoll despacho,
atavam rovogadas, ao tempo (10 provimento
<lo recorrido, pcln CArta
de lei de 2G do junho (1\ lR83 e respc .tivo regulam mto
de 27 ae agosto de 188--1:; o jtí pOl'<plt' uinda <pIO nuo ostivesse, como estava, xtincto o pretendido direito <1(' pr fercneia, não podia cllo ser appli .ado ao r0001'1'i(10, qllo não
era secretario (los conselhos do gU('ITH q \1:111(10 foi nomeado
aspirante, mas archivistn da inspecção geral de cnvallaria,
como consta do decreto quo o nomeou;
Explicam
OH 1'OOO1'1'onlos,
cada um lia parte q ue lhe
toca, a~ condições oapociàcs (1,t i:> IIa i<itun~:w militnr, ('omparmldo·uH
tom :U! (lo 1'0('01'1"i<10, para Jll()~tl'lIl'CIll () bom
direito tom qllo a ::;t lH'(It'Ol'Clll lia l'lns8ifil'a~rt() (lo :mtigUÍ<lades, o ('olleluelU totlos p('dill(1o a IIll1lUll<l<:ào (lo <l spacho dC' que l'('eOl'r('lll por oífcnsivo (l'c"N(' (lil'('ito, por s r
proferi<1o cm ]'('clmn<lç'ào 'xtcmj)orUlH'll IIpl"l'spntat!a (' att ndida S('iH :mnOlj depois (1(· fi,'a<ln a antigni(btl"
dlls part
n' sta causa nos almanltelts do '.'('1' 'ito, (' ~1J1Jt'(,t\l(l()P la
iu('ompct neia du 1l1t('Íol'itla(l
<pU' tO])lOll ('Hta d('('iBiW, qlH'

é dn jllril:ic1i('~i () xdn~iva do SUPI'('tllO trilHlllltl ntlllliniHtmti,ro, ,i~t:\ a dispOHit,_,!o <lo ilrtigo 1." (la Il'i ,11'::?:~tI(' IIl>1'il
<1(' ] 8Hi3 ;
l\Iosll'il-I:H' (llle, ollvi(!o n Hnlll () g-O\'\'l'110 .obr(' 1\ llliltt'l'ia
dos rCl'III'HO:; ('1\1 pl'l'~(,lI<;a <lo:; pr ('CH:;():; in ,tl'ltÍ(lós, n'H!lOlI<l('~1 rc:;pcC'ti\'o
llliniHtro,
1l0H pt'OCl':;"", 11_" t(::?~.~ (' ,':::?27,
oHprPt('IH!O
a infi)l'm/w,to (la filIa s('l'rct/l1'ia d,' fI. ;~; c no'i
prO('I'SSOs dOI-! n," H::?'~~). H::?:H (' l'l:2·1:; (li",- 'I' ('oll\" 1\citlo
de 11'11' a l'a"'111 Ih'!t'rIllin:l1lh
<l't,~to pl<,ito. [11'111KU:I 1\1\I)
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csp icial, Stl dev ria. SOl' apreciada e resolvida p elo
upr 'mo tribunal admini trativo, .m harmonia .om as pr '
cripçõca da carta de lei de 23 de abril <1 1, 0; e declara qn nao pôde dar informação alguma:
O que tudo vi ,to e ouvido o ministorio publico:
Considerando que i reeorrcnt i'I d xluzem no;;'~ ns r 'cur os a e_'C'C!wfLO de incompetcncia
da. d 'cil'ào «1(, que recorrem,
qtH' ;l11S t nuns do artigo 45,0 § 1." do regulaIII nto d' stc tribunal de 25 de novembro
dc 1 K~ü d 'bel '
<lue essa x 'cpçao
proc dent ,nào !tn que discutir sobr
turcza

r

a matcria
011

controv

rtida ;

iidcrnndo que a classificação

.orrcntes

(' r(' -orrido lia

scala

dp autiguidades

de acc .sso

de

1'0,

stavn fixada

no nlmunueh militar dos anncs d ' 11"86 e seguintes, e não
podia 5( l' altprH(la 'oh)" re 'lamaçal) de qualquer inter 'S ado senão 110S termos lIa ('mta de lui de' ~3 r1I' nlnil <11' 1 '3;
1011 -id '1':\1\(10 que o artigo 1.0 lla ('ita<la 'arfa ele lei é
'xpr issu, (' Hí ao :;lIpn'lllo tribunal ndministrutivo
,U ioiupetenciu
pal'a d('('idir as l{l1e -to ',' (1, IH' 'te)'id\.fI <tl' pOHtO
ou antigni<latlc dos oflieiac:>!lo
"' l'('ito, da :n'lllada e do
nltrama1', I' cmpl' gado' civit; com gl'l\,lll:t ,r o militar'
011 id r,l1lt!o <IlH' a :tu 'LorÍ<lad' ele qu' r.; 1'(' 'OJ')"
eonh 'Cl'lldo da I'cl'!:nna{Lo ]>01' Jlrd rieito elo rI.' 'Ol'l'itlo l'm}>l'l'gaclo ('i\'il ('Olll gl'il(IIl:l~"W militar,
l'Ont1'H ii li,ta aI' :111tiglliuillll'S pllhlicada 110:-;all1l:1n:l'!ta milita)'c:; (1. tlllIlU;; d'
IS ;) e ~ 'gllint '~, e lll:mdilllrlo alterar a dita )ita proc dl'U illl'Olnpctentt'lllcnÍl'
com
,'C(',:;o cl • jlll'i. ,Ii(-ao ('m vi, ta
do 'itado <ll'ti!:)o1,° da )pi d' 2n 11(, ahl'il de 1 :::
1h'i ]101' 110m, cUlli'O)'lllanrlo-llll' ('Olll a lll' mH ('''II 'ulta,
pl'tln')'
lIO;; I' '('tll''':o ,dC'darar
'Ill l ffeito o dl',}I: (,lto }'(('unido e lll:tIldar Cflt(' a li ta (I· 'llltigui(ladl
(lo fim 'i:t('H
l,

do

I' '}>ollha. 110 1111' 1'1' peita ao'
l'
'1'I'('o)'rido,
no ,,:tH{lo an!('J'iol'
:\0 II" p:\l'ho
f(' 'ol'l'ido <l" :? III' junho dI' 1 \11, IPIl' ti"a :lllll11Il:l'!o,
O ministro
l'l'rf'tal'io tl('llt~IIIo <ln llf'g(wjo
da gUf'l'I'l\
H~silll o t(,llhll "lIt"llfli(lo (' fm;a (',"'('Iltal', Pa 'II, ('Jll li <l
j ullho !lI' 18~l:!, H1<:1.
.I111'!/, nllld itlll ("JI'dl/'l'fJ
J 'illlll:,i I'()
J/lIl'tlUlfJ,
,'c)'l'ito
{'on'('n!:;

I

)'t ,titit{\H'

,I

'J'('Jl(Jo

go :~,o (
illÍ<'l'iol'"
v'l'I'il'o

,')'('ClIlllll('ido

a 11

LO

«l" \'('gltl:tllll>llto

(lu

I'

-t

1'('

id:III'

para

reito, : PP)'Il\'I!(lo I'

dt' 1 ~ll: h(·i 1

,1'

h,\J1l II

(} alt.,I';)1'

ti lU'11ll0('

a"c!'

I'
f l'lllin:

J'

()

ao

II

nl'ti-

»" to.

,t I <I :.!(; ti fcIIU' .) 1l1(IlI'ill-
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nados artigos 3.0 e 4. o sejam sub rtituidos pelo modo seguinte:
«Artigo 3.0 O preenchimento
dos postos vagos de segundo e primeiro sarg nto verificar-se-lia por meio de concurso entre os indivíduos <la classe immediatamente
inferior.
Havendo
supranumcrarios
serão as vacaturas
por elles
precnchidaa.
«Artigo 4.° As pl'H)'as que pretender
m '01' admittid s
a concurso para. qualqu r dos postos designados no artigo
antecedente
elevem sutisfazer {IS eguintes condiçõ
«1. a 1'01' 10m comportamento;
«2. n Te" feito, pelo menos, noventa aias de serviço sujeito it nomcuçào de escala no S0U respectivo P" 'to, (1 eol'po
a qlH' pertencerem
nu ado do COHcn]' 'o ;
«3." Ter mI habilitaçõ ·S o igidas pHra n nova graduação, cm harmonia com o dispus to no urtigo G.o»
O ministro c secretario a' estado dos uogocios da gn rra
assim o tenha entendido c faça
xecutar. Paço, cm 17 de
junho d 1S\)2. = I{EI. Jorge (kuulido Cordeiro Pinheiro

Furtaâ o'
;3, o

-

Por decretos de 2 do corrente mez:
Disponibilidade

() cnpitão

de cavallnrin,

c1'Ec;a, o tenente

ela mesma

.r

l'Ol1ylllo

armn,

<la Silva Maltlonaclo

Innucl Jo: ó <la Silva,

c o cirurgião mór, .João Hodl'igu('H Donato, tot10H «m inactividade t mporuriu,
pOl' ter 'JIl ~idll julgndos promptos
pam todo o serviço P la juntn militar ele snudc.

Por decreto da mesma data:
Bdol'llIado,

lia

couformidnd . da lei, () ten .nt«

'UI'UIlO)

d\

cnvallnrin cm inactividado tcmpornrin, .Jonn .Jmi(·' dt' l\l Jlo,
e o capitrw
!lo regimento (h, Il1f:\11t 'I'ia 11.° :2~" .JClIIf]uim
Antouio ]>cl'pira, pelo haveI' '1Il r '(J 1I('rido 'tCl'l'lll 'ido jnlgaclos illeapaíl<'s (le to(lo o 8 'l'"i('CI P ,111jllllt:l militlll' dt'
saude,

Por dmetos de 9 do mesmo mez :
Rogimonto do infantoria n." G
. ('llvlIllcil'O

lutao

([HIII'tl"

(ln

lllilitlll' (1 ~.
Appal'itin P'1'

ul'ch'lll

III('HtJ'1',

Bt'llto
·il'll

I

dt' A \'iz, o
Lillll.

l"lo

:)7:>
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Regimento de infantoria n.v 15
avalleiro da ordem militar de S. B nto de Aviz, o .apitão, Antonio Joaquim Correia Vipgas.
Guardo. fiscal
Cavalleiro <la ordem militar de '. Bento de Aviz, o capitão de infant ria, eba ·tiao Mesquita
orreia de liveira.

Por decreto de 10 do mesmo mcz :
Capitão

da

Regimento de infantoria n.' 12
;),'1 «ompnuhia
do :2.0 batalhão. o cnpitão de

infant ria em disponibilidndo,
de Oliveira.

4. o

Fruncieco

Antonio

Palcrruo

Por determinação de Sua Magestade EI-Rei :

Estndo mntor do nfanterta
Major, () major (lo l'í',!.ÓlIH'lIto de infantcriu
Alvares GtH'(kl:l Va».
Teucnt , o t .n ntc (10 l't'gillll'lItO 11.° ~ d
í

11.°

i.J., .Jo86
da

(';I('1\(101'Os

Rninha, Augusto lo .A1ll11'<l<1(· Pereira.
Regimento

n.v 2 do caçadores

da R inh

T ncnte, o toncnt« elo (,,,ta!lo maior <1' iufant .rin, B '1'nnrdino Dia" d ' ~(ln:;a e Silva.
Ro"'imonto de caçadores n." 3
MlIjlll', o major <lo fl'giJn '11to (h, infanteri»
quim .Jost· (la Silva "IOllt 'iro ]I ·10 II('(lir.

R gimento de infanteri

'I'

o

'lH'IIil',

Joi\,o .\lfl·I'(lo

I IU'llh'
do l't'gilll<
fo'lI ri II , )1(·10 )1 dir.

(11

AlltOllio

('lIt'upil'('

RegiD1Jnto de int' nt ri

klu'nt
<lo l'I'gilll nill
til ('Ill'\'.dhl, )Ido P dil'.
1

infunt ri.

11.0

lU,

iII illlt

sriu

1\.

:l4r

111,10pedil'.

'!'C1Wllt " II

Jo ('. "Vnlli

Joa-

n.· O

aI'

('0

1.\

n.· 2

nto

l{ogimonto do infantcria
.\11'01'('''' () :111'1'1'(" do )'('gilll('lItll

Fl'allci

11.°

n.· 12
(11

illii lIt ria

li,"

.)

ilnento de Íltfnnt ria n." l~

Majo!' ti !lI'ljm' do l'1,,,·ilJ 'Hlo II,
PUlIli;llI ~I ui ;.h I, p III I (li!',

('III'ltdo)'

n.o ;1.

JOI

I
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Regimento de infanteria n.s 16

Tenente, o tenente do regimento de infantcria
Julio Angelo Borges Cabral, pelo pedir.

11.° ;3,

Regimento de infanteria n.s 24

o major do estado maior de iufanteria,
Cesar Alexandrino.
Alferes, o alferes do regimento de infautcria
tonio Augusto Ferrcirn Braga, I' ·10 pedir.
Major,

to

Augu
11." (l,

An-

Esoola pratioa de infanteria

Exonerado de s<'gnndo commandantc, o major do estado
maior de infant 'ria, Antonio Julio de 'un~a Machado, 1> lo
pedir.
I

;). o

g"mtal'ia

d'estado dos uegocios da

gU"ITiI-

Jt('IIHl'ti~ão do gahiu!'l('

Hua Magcstnde EI-Hci determina que os comruand.mtos
g 'mes de «ngenhoriu ' artilbcrin,
counnandnntcs
.lus <livisôes militares c os dos conunnndos militares (ln Madoiru
e dos Açores façam constar {IS diversas auctorldnd 8 militares sob as suus ordens que, por decreto de n do ('01'rente mez, expedido pelo ministcrio <los n .aocio« da ll1:11'Ínha e ultramar, foi estabelecido qu nos oílicin '8 inferiu
r s <lo exercito ele Portugal, com bom .omportnm 'lIto, <lu'
for .m servir cm commissão por t 'mpo (1 quatro <11\1101'\ na
proviucia dl' Angola, sejn abonada a ajuda, <ll' custo de
1 :,lO,~O()O 1" is aos prim iros ..arg ntos (' de 100·)000 rúis
nos i'legun<1ns na oceasiào do Sl'U embarque
para a dita
provincia,
igual C]lulIltia t('l'lllin:11Ido o ]>\'a:-;o (lo (,()lltl':\tO
e p1'ovnndo h:wcrelll lido bom 11l'()('('(lillll'lltO elllraníP o
tc'mpo (lo HPlI serviço ali.

n.o-Serrel.lria

d'cq,lIlo dos ur!lllriosda guerra -Ilil'rc~iio

~ml- i.a n('I"lItj~.io

D e1ara-HC:
1." Q1H' 110 (lia 11 (le maio ultimo c a}lr !:lont.ou II'C ta
. 'trotaria <l'o~taclo o :llj'm'c~ (1 inf:ultl'1'i:l, A1ltonio CHllllido ~Iclllll)ll<;:t Furt 1110 elo 1 111 'ze'a Pinto, pOI' tI')'
"'l't'S
I:!:l<lodo lIltl'aJllur,
ollck lHlO ('OI)('llIi n a eOl1ll11 iHK:W para q 1It'
• ((!l'<l 1101110:1110, }leIo ql\l~ fica IIH :tI'lna n que p 1'1 )Ice t' na
sllnaçlu <1e <liHjlollibili(l:tdc'.
2.° QU(' 110 dia :27 <lo 11\<':>1110 III 'li: tI(' al)1'el'H'lItoll 11' 'lila
8('(':dal'ia !l'cHlado o c:tpitão (lo inflllltel'ia,
Fl':lllt'iK('O
I\ntOIllO I'alc'l'lllll cIp OIi\'('il'H, }lo!' 1(')' I'Cgl'I'HSllll0 do I'(·~i-
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monto de infanteria

do ultramar, do que fazia parte, e lho
o seu actual posto no ex .rcito do r ino,
fica na arma a que pert nc
na .ituação de

ter pertencido

pelo qu
disponibilidade.
3. o Que no dia 17 do corr nto mez se apro entaram
n' ta ecretariu d' stado os tcnent
do xtincto regimento ele infaut 'ria d ultramar, José Augu to La- uva,
c Manu 1 Augu rto d'Avila, por não trem aeecitado a collocação que lh s foi dada por portaria elo mini 't rio da
marinha o ultramar d 11 do COlTOllÍ(' mez, pelo qu' ficam
na arma de infant ria a que P rtene m com () }lo to de
nlf r
na situnçâo do di ponihilidade.

7.° -

Secretaria d'eslado do' IlrITocio da

~lIma-Dire(~ão

geral-~,a

Reparli~ão

D clara- P, para os cl vido ..W..itos, qu a verba c tabel ,ida P la di po içíto 10." da ordem do ex rcito 11.° 15
do . rr nu anno, é npplicav I ao, oftiL'ia
c praça
de
pr t que for III .orvir na,' companhia
d l\[oç:nnhiqu,
Inhnmbnnc

lho .
•o _ Dirl'(~áu da admini,lr.l~ão mililar _ La R~llarli~áll

Graduações e vencimentos com que ficaram os omclaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes haviam sido conferidas:
'(1m a gradua 'lU d(' g'cn 1'111 ck divi« o
soldo (h, r' i~
1;~(M
meusaes, o "('lH'ral ele Ll'i~aclll, 1 uni I Ferr ira
P 'st:ma, reformado p la 1I1'cl 111 cIo o'PI' 'ito 11.° 1:3 dt' 21
cl' llIllio uI timo.
('0111

o )lo:-oto (1(, t('lI nt' l'ol'ol\ I 'o
olelo d' 67 000
tt'llt'lItl' ('ol'on,,1 dI' illt;mtl'ria ('lU inllctivihlllta\'o Fl'l'l'l'im Pinto Ha til, rdol'llllulo

!l\CllbHl'H o
d:H!t- tcmpol'al'ia,
1,"i

pela III(' ma (mil 1lI,
('om a gl'lulllll!.'lIlI

(I,

111:00)'

I'

o oleIo ,I

;,40'000 r',il!

ap."" o ('apitào do rq~jlll '1110 Il." 1 d, illfant<'l'in da
Hailllll1 PI'imo J l da 1:0 '!til l'l'fcl1'1ll:lIlo 1'( la 1ll ma or(km.
('om o ]lO,' to ti kll('IIÍ<' (' II '(I)do ,1(, ;l), 000 1" i l1l naI', , o t!'lIl'lltt' ,lo 1',,~illl('l\tn ,\to illtilllt 'I'ia n," l;~.::\[aUlI 1
AntCllli F<'l'I11tllfll',. I' 'fol'lIlaclo })(III 1111'1'111.1OI'rlem, l' por
1111''( l' IIppli('lI\' I " dip!) to 1\0 11." '," rIa iII, tme 'q(' :lp1'1'0\".\(111" 1'01' 11"('I'I'to III' 1G <1(. Ii 7. Illhl'lI ,I 1 110.
1ll\'II,

(I
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Com a graduação

906000 róis mensaes,
Joaquim
exercito

de general do brigttda c o soldo de
o cirurziào em chefe elo exercito,

do Almeida Simão, reformado
n." 15 de 4 <lo corrente mcz,

pela

ordem

<lo

0. o- Declara- 'e que o t '11 nte do regimento de infanteria 11.0 13, Delphim Ernesto de Mag-alhàps, desistiu de
trinta e quatro dias da licença registada ([11) lhe foi concedida pela ordem
ercito n." 11 (1'8t(' nnuo,

ao (',

Licenças concedidas por motivo de melestía aos officiaes e empregado
abaixo mencionados:

10.°-

Em sessão

(10 Ü

do ma io ultimo:

Regimento de caçadores n." 3
Alferes, Manuel 'rei. eira de Morae:" uoventu
~('. tratar e couvalcscer
cm aros (10 campo,

Em sessão de 7

(10

mesmo

dias parl1

mcz :

Regimento de caçadores n.s 11
Tenente, José de Sousa (ta Fonsecn Ornellas,
aias para se tratar.

trinta

Estado maior de infanteria.

'I'enente,

Ahilio Heliodoro P\'\'llig:w Pimeutel, (iunrenta
dias para faz er uso ti bnuhos sultm-osos II() ~ stalH'Il' imanto fi S, Pnnlo, a eOllH'~al' 1'1Il 1 (1(, julho próximo futuro.
Regimento de caçadores n." 4
1!' rnnndo do Ht,l-\'o ('ltag-al:l, ,"~:' nta
(lias para faz J' lISO interno (las agnnH de 'j(lago lia IiIUl.

(~npitào,

origem

Antonio

mais traiam mto,

:t

coiu

'(::11' "III

I dI' julho

p1'O'

ximo futuro.

Capitu.o, .'osi' (l()~ !t( is Barbosa, tl<':'· .ntn di"s pnrn f •
das ngllllH (1(, Vidag'o lia sua origem ' lllAL
tl'atamt'llÍo, a I'olllcçnr cm 1 (11' jlllho pl'o. ill)(1 fntul'o.

zer uso interno

'l'mwnt ..,
irat:II'.

Rogimento do info.nt 1'10. n." 4
IlIl(h'l'
(lo ~:Illt(),
(' 'SI'l\(oL .lill~p<ll'a

,\Ill

ORDIm

DO EX.ElW1T(1 , •.• 11;

1~1U se .sao de lt( tio mesmo

in

871

z:

Regimento de infanteria n.s 22
Capino,
.l\Canud .s:lbillo PallUeil"O Serra, vinte e cinco
dias para fazer uso dos banhos thcrmaos nas
nlda da
Rainha, a 'ollH'<;:lr
111 15 do eorronto m h.
Capcllão UL' :3.:1 la"",', .Joao Jo.6 Hazilio, quarenta dias
pnra faz 'r u 'o d<' banhos do mar cm , etubul, a COlU çal'
em 1 d agosto proxiJllo futuro.

Regimento de cavallaria n.s 5
L'oron 'I, Antonio Maria Bivar de , ousa,
p/lra continuar
li tratar-s
em are do campo.
Regimento de infantaria n.v 2
li'
1ado" Gu d 'S Quinhou
tlim; para se tratar cm an's do ('alllpo.

Alf<'ro " Hcnriq

nta dia'

'1

c enta

Disponibilidade

Alferos U' iníant ria,
tado
<lJ'CS

de

ntonio Candido Ieudonça Fur' s 'nta (li ' para.
tratar
III

Pinto,

UIClll'ZCS

patriol:!.
Guarda fiscal

1

apitào

quinze

de iufant 'ria,

dias para ultimar

Joaquim
o

'U

de Andrade Pis arru,

tratam mto.

Direcção da. odministração militar

M"glllldu nílicinl "1m ."I':\<ll1:\ç lO de ('apit,o,
A ugu to
(\'~ar dos ,<lnjo. lh'lllvillllo, nov -ntn dins Pai" I ,,' truüu
un are

pntrius.

Reg1men o de 1nfa.nteri n.O 4t 'li ln " l'in,'o diu

'1' 11(llÍl', ~\Iltollio
tillHal' a tralar-,

},ara cun-

I'.

Regimento do info.nteri u. 16
,\lfl'l'(':;, .lo;;'" lTyg'illO
,\lll;l,l(, ,la ('111111;1, ('iuco nta dias
pat'H fllzl'r liSO Í1~t '1'!lO ,la, :wua' al·alill:l. (la Pedra Salg'mlas lia . Il:t OI'lg'I'1II {' lllal
trHtllllll'lIto, a (,OIlICI,':U' 'lIl r)
eh, julho 1'1'1) 'illlO futul'u .
.\lfl"·C::l, .JII:.quim I )illi..: \tlilll II H 1110 {pIaI' I1t dia
}lar:1 . I trataI' I' cOl\vnl ',,, I',
U
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o-

N." 16

Licenças registadas concedidas aos officlaes abaixo mencionados:
Regimento de caçadores n.O11

Tenente,
dias.

José de Sousa da Fonseca Ornellas, setenta
Regimento de infanteria n.s 13

Tenente, Antonio Bernardo de Brito e Cunha, prorogação por noventa dias.

12.o - Foram confirmadas as licenças registadas que os commandantes da
2.a, S.II e 4.11 divisões militares concederam aos officlaes abaixo mencio-

nados:

Regimento de caçadores n.O4

Cirurgião mór, Antonio Marques da Costa, quinze dia!'.
Regimento de infanteria n." 6

Tenente, Manuel de Sousa Durão, sessenta dias.
Regimento de infanteria n.v 21
Capitão, .T08é Roque Gameiro Guedes, vinte Iias.
Regimento de infantaria n.s 22

Capitão, Alberto Ilypolito Godinho Risqu 's Per ira, d z
dias.

Jorge Candirlo Cordeiro Pinheh'o 1('ul'i«(70.
Està conforme.

o

director geral,

'/

SECRET.\lUA D'ESTlDO

DOS I\EGOCIOS DA GUERRA

2 DE JillJIO DE 1 92

O.RDE}[ DO EXEROITO
Publica-i c no exercito

o

1.
Mini I rio

110 !Ir úrJ

li

'guintc:

-"w·

lo

arn ha ultram
1.:1 Ilqt,lrti!io

r-Djlcr~

o uml do ultramar

(lU'

0)'0"(\-

ao jul"l •
o com; •

, rtn

:~80
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regímen,
110S commandos
militares de Bissau, encheu ou
Gcba, empregando-se
tambem os condcmnados
cm traba
lhos de utilidade
publica,
principalmente
nas fortificações.
Art. ~i.0 Ao chefe do districto da Guiné competirão as
attribuições
especiaes conferidas
aos com mandantes
das
divisões militares pelo codigo de justiça militar.
Art. 4.0 Para os effeitos pennes a que se refere o eodigo de justiça militar somente será considerado o distrieto da Guiné Portugueza
cm estudo d guerra, quando o
governo o haja reconhecido
em decreto, no qual sejam
mandadas cumprir as disposições d'aquellc código quo se
referem ao alludido estado.
Art. 5.° Os processos militares
instaurados
na Guiné
Portuguesa
até ~1 de maio ultimo serão processados c jul
gados cm conformidade
com o disposto na curta de lei dr
18 de março de 1870 elegi lução r iferida.
Art. G.o Fica revogada a legislação em contrario.
O ministro
secretario d' estado dos negocies da gu rra,
e o ministro e secretario d' stado dos ncgocios da marinha e ultramar,
assim o tenham entendido e façam xecutal'. Paço, em 17 dt'~jullho de 18D2. - m~I.Jol'ge
Can

dido (Iordeiro Pinheiro Furtado
reira do AmaNd.

....,Francisco Joaquim Fer

Smetaria d'estade dos nrgocios da guerra - Direcção gmlTendo o major d engcnheriu
sem
dado, Angusto CeRar <1(' Abreu Nunes,
minist rio da marinha c ultramar (la
ço para que havia sido nom ado: h
nullo
de nenhum cffeito o decr .to
anno próximo pa isado, (PI o promov
pelo que volta :í sua anterior situação

f.l Rrpartição

prejuízo d antigui
ido o on rado p lo
.ommissão de servii por bem d .lanude 2(i de junho do
u ao ror, rido po to,
J capitão d nec-

nheria.
ministro

c secr 'tarjo d' stado dos 11 godos da gn 'l'1'a
assim o tenha
nt ndido (' faça e_ ontar. ) aço, em 2f> d
junho de 1 02,
UEI. - JOI'ge Calldido ,ordl'iro Pinheú'u

=

Furtado .

.rrendo sido nOl!lel (lo PUI'U iI' (1(1Llllp(1nhHI' uma
nu 8ltO <1(' l'r\'iço 110 nltl'atll:tl' (I prilll iro sl\rgl'nto

{'om
gl'll-
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duado aspirante a ofticial do regimento de artilheria n. o 2,
José .Maria Ilolbcche : hei por bem promovei-o ao posto dc
alferes, ficaudo pcrtcuccndo ao exercito ele Portugal
cm
prejuizo da,' praça' mais, antiga' da sua classe c arma) nos
termos do d C1' to com forcu
lei (!t- ] () de setembro de
I~.j (i e circular dr 21 de maio de 1 ri2, Outrosim sou servido ordenar CJllC tila minhn.sobcrana
re ..oluçã« fique nulla
t' de n .nhum
ffeito se () agraciado, pOl' qualquer motivo:
dei, ar de ~ zuir viageJll para o seu destino ou d
.crvir
llO ultramar
() tempo marcado na lei.
() mini tro c secretario d' lado do' 11 ""ocio,' da gUC1'!'a
assim o tenha entendido
fac:a
cutar. Paço, em 25 do

ao

',0

junho do 1 02,' HRJ.

./01',1/'

('flllrlid()

(11'(11'.l'/'oPinheiro

Furtado,
cmlarill

Irc,tatlu Ilo~ 1I~"(lcio' da guem-Hir

r~ao yera!-i.a

n~pattil'ão

Em harmonia com
di~p(),t() no de. .reto dp 'do l'O1"
rente Jll z : h ,i por hem c1l'l'IHl'ar nullo e de nenhum or.
frito o (]Pcl'do ti ' 7 de noveruhro de I
,qlll' JlI'OUlO'
"('H ao 1'1), to (1<0 nlforcs para o regimento
d infantcria do
ultramar o primeiro sanr 'Ilto do l' "·imento fi, illfalltt'ria
n, o 11, J o:;', Frallci~ 'o P '!'l'ira da Luz, voltando por i.!'o
<'t ~1l;t :lnt 'rior ,ituill;ao cte primeiro sargento d(' infantp.ria
(lo (',' 'l'cito,
O minibtl'o ' 'ccn'tario (l'l'blado do' ))('go 'io, (la "'u na
il"bim o tl nha nt nclido e fa 'a l','('cntar,
1'1\(;0 (m 25 dI'
junho de 1 H2,- ln.!,
./v/'!/'· t(Cl/rlid" Crwrl,,·iro J>illlll;iro
(I

Furtadu,

I h'i po)' hl'1ll d!'lIIiltil' do (I'\'i('o milit.Il'
'irlu' -iao aju,
da1lte do c 'l'l'cito {'m inaeti\ illlulf> ti IIlpol'lIrill,
11l \ nd.
III 'lltO, .10 Ú II( .. Til'anda (;u 'el',
por:1
illl fi h.l\ 1'1' r'
lju{'I'i(lo,
<) Illini Iro I' ",PCI'P!:tI'j" (r{, h<!o ti I II .rul'i,) dn gllf>l'l':1
a",~illl o lenha ('nll'lldido
fa ':1 \' l' '111m', PIlÇO <'ln :!....,IIl'
jUllho di' 1 !):!. HEI. .ln 'fI' ('andirlo GOl'd ii" I'illlll iru
Ij

{O

/r'lIl't (((I()
S,'( Idana.rl

1';111

t,lIlo ,lo II 'OrlO. lia UIna -lltrrc~ôl

l'OIl!tll'lI1i(I:IIIc· ('0111

0,° ~

!lO

nrti

ro

;;,0

rIo

II

di pu

I'C"'UIIlIIl

III

m 1- I.

Uo lI,u

nta

pUl'Il

n Ildrflça

I ~>.Q do .Irti"u
a

1)1' r Illi

IU'IO

da reserva

elo exercito

activo de 31 d \ dezembro

elo anuo

próximo passado : hei por bom nomear alferes <lI' cavalla
"ia de reserva, nos termos da Ir-i, o primeiro cabo de ('avalluriu, reservista, .J oi:io Carlos ~aldal\ha UiraldeH Lei te.
O ministro (' secretario d'cstado dos lll'g'ocio::; (la g'lt('l'l'll
assim o tenha entendido
junho 0.(' 1~D2.-= BEl,

e faça exocuínr.

Paço,

1'111

:.lo

de

Jrn'fjl' Cctlldido C01'(kiJ'(J Pinheiro

Furtado,
11m, IIrnn!'los da

S1'('ll'iaJ'lil d'r,lado

!1"1'ITa -nin'(Til(!

!11'l'ill-

1:'

1II'Pilllll'III

Em l'ol1l'ol'lllirlado com o (Ii: jlo::;(o IlO, al'tlglli( )o\~," (' ,3,"
110 regulallll'Jlto pura a ol'galli~al;ao ria n-servn di, ('_'I'1'(',lo
activo <ln

;a

ele dezembro

do

unno

proximo

paSKlIdtl:

!tI';

dI' :L" l'1a::;l-\(' lil' l'('S('l'\ a,
('UlU
gradtta<;1Lo de nlferes (le I'C:> .rva, () plt<ll'll\al'!'Il(ico,
Ildefonso Alfredo da Silva Monteiro, IH'lo haver j'l'ljlll'I'illo

por

bem noiuenr

phurmueeutivo

c estar 110S termos da I .i.
O ministro c HI'Cl'rtario d'ustado do~ Ilog'oc,im; (la g'llt'l'I'H
assim o tenha entendido e faca (',.ccutur. P:lI'O, um :2:) de
junh« de lHn~,
l~EI.
JOI';,e U(!IH7ic!1I('onicil'() Piuhcin)
Furtcul»,
~melarlil Il'clIlatlo tio, lit'gO('IO' tliI ~ucrl'<l-J, ' l\I'llillll~all da t"II'I'~i'lI g"liI\

,Iii flllll:,hiltllilll,' I,uhlira
Nos Ü'I'Ili():-. do ~ llllil'() (lo al'tigo 7\1," (lo i'('g'lIlalll('lljo
g('ral ela l'olltaLili(!:HlI- plIhli('lt 111' ;ll <1(> :lgO~to d" 18~ 11
(' Jl:t l'm!i(lI'mielad('
(Ia l':tl'ta de It'i da 1'('('I'ila " (IniJH'ziI d"
(':-;tado, dI' 1fi ele abl'il llltilllO,
I' t!"('l'('lo
d(' :20 do l'OI'!"'IIt,I'
lI11'í',:
bei )101' 1)('111 Ill'1('1'111inar qlll' :I di '1I'ibllilJ II da (II'::'
!ll';t,/t o1'(lillaria
c' (' 'I l'Hol'(lillaria
(lo IlIilliR!I')'io <!o:-; 11(''''o('io,'
(Ia gllc'l'l'a, para (I ('""'l'l'i('io de' J ('!l:!-l t-í!l;\ (' l'('g'ltll' !,I'ln
ta)H'lla junla IlUt' faz: park ti" 111'1' ('Il!lo .\1"'1'( to (' bai."a
aSi:!ig'lIada }H'lo lIlilli, 1"0 l' SI,,']'('1;lrio
d't'n1:1I11l di) Ill''''ol'io"

da

g'llI'I'l'H,
() 11)(' 1110 11IIIUq!'O

" S"('I'u(al'io
d,' lado H.Hilll u t 'lllm
1;11::1('('('1I1a1',
P:lI'O, ('lll ~ ',1(' jUllho
I!t- 1 !l:!,
I:~,l. ./()J'!/I' nl/ldirlll ('O/'d, iro I'illhl'i/'li FI/rtf/dll,

t'lItcl\llido

c

lí

Resumo da tabella da distribuição da despeza ordínaría e extraordínarí,
do mínl terio dos ncgocios da gaerra, para o erereieíe de 1892-1898
a que se refere o decreto d'esta data

Despeza ordiuaria

,I

10,"
11."

Despeza extraordinária
I,"

,I ;),0

";li

'cgllndo o

I

I'" tlvo d

t

nvolvimeuto

'o , IOlll ~ (1, junho do I U~.
,I, iro Ilil/h iro F irk« o,

o

fI

o

retana II' lado tio

IIP

o

10

da guma - O,r

.
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384

creto de 8 do corrente mos, () primeiro tenente do regimento ele artílhcria n, o 2, J oão Manuel ele Lima Carmona,

por ter sido nomeado

para

Iazcr parte do quadro do de-

posito ele pl'êU,:a~ elo ultramar,

O ministro e secretario

(1' estado dos negocius da gUl'rl'a

assim o tenha entendido e faça executar, Paço, em 30 de
junho de 1892,
REI, =Jor,qe Candido Cordeiro Pinheiro

Furtado,
Smelaria d\'sla!lo dos lH'go,'ios ria gllel'l'a-lJllw~ilO

~,'ral-l,a nel'al'li~illl

Hei pOl' bem nomear chefe da G," repartição ela dir '0da secretaria da guerra, o cirurgião
-m chef
do exercito, Augusto Carlos Teixeira de Aragão.
O ministro e secretario el'estado dOI:\negocies lIa guerra
assim o tenha entendido e fil~'a executar. Paço, em :30 de
junho de 1802,
HEI.
.lOI'!)('
f1cllldido Cordeiro Piuheiro Furtado,
l,'~tO geral

Secrelaria d'cslado !los ""blll'IOSria ~1"'I'I'a - J)irt','~áog,'ral- I.H n('llalli~ilO
Hei por bem nomear cirurgiào aj ndmlLl' do '. irei to, ()
medico cirurgiào pela escola mcdicocirurgica
de Lisboa,
.Joào Carlos da Silva Pitta.
() ministro e secretario d'<'tltHllo dos ncgocios da gll 'rt'.l

assim () tenha entendido
junho

de 18Q::!. ~

ImI.

e f:H;a executar. Paço, em :30 d
JOI'!/e Candldo rVl'dei1'v Pi

nheiro Furtado,

2. o

-

Por decretos de 25 de junho ultimo:
Regimento

do caçadores n.v 1

Para g'OSHl' a" vnníageus (' tnbclocidus no ~ unico do lU'
tigo 1.o \la carta de [ i do 18 di' maio do I (jn, ]lOS t 01'
mo elo artigo 13.0 (la l':tJ'ta do lei dp ~5 ([I' abril dr. 187(),
o cirul'giao
mó)', Appal'icio Albt'rto FI'l'l\ande>! Calhl,it,o:,;,
por ter compl tado dez anilo>; <lI Hl'I'\'Í\,1I cn'ccti\'o no 1'('('cI'ido c.'ül'('icio.
O pie:ulo1' dl'

Disponibilid
l.a ela""" I'm

do

illlldivid:Hll' t '1I1))(J1':l1'ia,
João BaptiHta Ramalho Falcào,
por tOI' Rido jltlgllClo
pl'ompto pam todo o S 'l'vi ~()pl'la jUJlüt milital' do saud "

Por decreto da mesma data:
Rl'funllado, 110. l~()l\f()l'lllilla(II' da !Pi () Cil'lll''''il\o
rll' IIl'i.
lfada
c'll\ !Une
'
t"lVI(1aI 1( tmllJlorari:r, Joaquim
/
b
o
.Maria
(lu mao
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GUCI'l'a, p lo haver rsqucridc e ter sido julgado
de todo o .ervico pela junta militar de saudc.

incapaz

Por decretos de 30 do mesmo mez:
Esta.do maior general
de divisão, o general de brigada, Cn tnno Pereira Sanches de 'a:;tro.
Generul de brigada, o coron ·1 do estado maior dI' engenh 'ria, Ladislau Miccno Machado Alvares da Silva.
General

Em conformidade com as <liHvosi\,õ ' da curta d I i de
~ de julho de 18 ';) :
General

do divisão,

() g('JlI'ral dr. brigada,

José Joaquim

Estado maior de engenharia
Coroncia, (I:; tcnent s coron 'is, ~I:ll1ul'1 Ruphacl Gorj:w, c J aquim P 'rl'ira I imentn d Cn íro.
Ten mtcs COl'OIlPis, os majores
.To.t· Alves tIL \lmcida
A ranjo, (' .J unio n ualhcrto B tt ncourt Rodrigues.
Majores, os t':lpitàl's, Aflonso <ll' Ioraes •'al'lIll'uio e
Oat;pal' da Rocha PU('H (lt' Wcrneck.
('apitá,cs, o ('apitau de 'J1gl'uh('ria ein disponibilidude,
A llgusto C· '<\l' (II' •\hl .u ...' IIlH S l' o t uen te do estad«

maior (Ia mesma

Mina,

,Jos!" Dias Morcirn

t'

Sou a.

Estado maior de artilheria
(10 1'('gin1l'utn dI' nrtillu rin n." :3, AI1'1'(,(10 (iazilllil'O 1)1' • \ hncidn F<'l'l'(·il·:t.

l\[ajol', o enpitão

Regimento de artilheria n,O :2
('Ilpitil.o (Ia l.A batel'ia, " I'rilll 'iro tt'IH'lIh'
do ti,' AILII!)Il('l'Ilut' II" Amaral (':u'<1o n.

Llliz

('anui-

COnlpnnhia. n," 1 do rtilheri
de guarnição
( 'apit:\o o I'l'illl' iro t"ll 'ut , Manll ,) OUIlI:ml

<lI' Me-

dch'otl.
\11'011

,1.

I'illl.

')\'IIUIItI'

o

Eat do maior do infantoria
t"llI'lltt' COl'oll \1, .J(lI I Lop'
• ·Ol·iro d(

Amo-

.

{'orou I

()

llll~iol'

tio

1'1

"iUlL'llto

til

illf'IIlÍt

J;I, AII"II to AI\'
Pinto Villar.
('a",itu(I, (I tI'lIunle. '1 h tlphilo 1.(':11 I!t- l' :tri:l.

11."

Regimento de eaçador s n.o
'1\'IlI'Uh', " alti.·I·" , :Malllwl .J J '. 11" • ou ~I .I:l<'h

do.

riu
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Alferes, os alferes (10 infanterin cm disponibilidade,
An
tonio Candido Mendonçu
Furtado
dI' J\1(,ll('zes Pinto, (l
Henrique Duarte ela (·osta (! SilY:I,
Regimento de infanteria n.v 4
João Antonio

ajudante, o alferes ajudante.

Tenente
nia.

Di-

Regimento n.v 5 de infanteria do Imperador da Austrta ,
Franoisoo J ose
Tenente, o nlfcrcs do J'('gimcnl0
(k (':l<;:1I1ol'(" 11," K,

A ntonio .Maria Pinto,
Regimento de ínfanteríu n," 13
do ~,o ualalhao, o fl')H'llh' ti"
de infnutcriu 11." li, Autoui« Pinto til' M:lo';I

da :L" compnulrin

(':tpitao
regimento

l!til(!:) Basto.
negimento
)l:\jOl',
Fruncisco

de ínfantería n." 15
,I<- in f':lJl kl'ia
Vali, Uucd(,~ Osorio.

ao

o l'api t.ftO
Xavior

rcgimcnt»

AI fI' 1'1' i'> , () alferes de infantcri»
nu el A llg'm;lo d 'Aviln.

"111

1::,

1I.t'

,1i"lHlllil,ilid:ulP,

.:\1:1

Regimento de inf. nterio. n." 19

U:l]Jitrw da 4,a compnnhin
,Jo,,/' Antonio

(lo :.?," hlltalhno.

Regimento d infantaria

(·apit:w

() tenentu,

da Fontouru.

da :?,'

("lllll':

nhiu

n," 21

do ~." hatnllllio.

o 1'·lll'l1tt>.

Frnucisco .' avier ,Az, ,lo,
'Pe neutes,
0::\ nl f'p.J'I' H, do III,' IIlO 1'('g-illlPlIIII, ,JII~l' \'1I:!.
H {)(Jl II', (' do 1'('gil1l1'llto (II' inhlltpl'ia n," I, ,loilO dI' AI

lllt:ida Pu"I II,
AI f(· \'1'::\ , o alfel'l'. dp inf':tIlt.I'I·in
hri,,1 J Ifl·,·,lo BapfiE<l:l.
Regimento

"m

,lil:!l'0llil,ilillnd".

ln

do inf ni riu. n." 22

(::1jlit:LO da ;!," ,'ollll':1nlria Oll:!,
h'ltnllrao,
I, 11('111,' do
1'''g'llll.'1I11l d .. illflllltpl'ia
li," 7, flnlth:tZnl'
f{jj,l'il'lI
\':IZ,
Alr.'l'(~') o sal'g"'IIj,(, njlldllllh
ri, 1'(HrinH'lIfo ti .. ; Ilfillltl'l'ia
(l

1I,".j

Vi('l'llt"

<ln

(')'11;1"

Hogimonto
'L'elH'llt(,:;, o, :df, 1'1 ,
b'runl'isco
Maria L .. jl LO

Lili?

taria

'1'11\'111'1'

,

elo infhnteril

11,"

2

,10 1'l, .. jl111'llfo d. infilJl!.·l'i
".lo l'\,<rinwllto (1.. illl':\llt 'I'i:!

11,°
11,°

1.

Ir,

Illmg~1 DO E.'EIU'I'!'O .'." li

Alfl'1'('S,
primeiro
~llI'g('n1o gnuluad« aspirnnt« :I ottit'i:d do J'('giJll<'l1fo de infnnterin 11." 1:2, Fernando (ln. 01\11ha
(I

2\[I1C('(!II.

Quadro da arma de infanteria

AII'l're ..

o

alferl':< 11<' illf:l1lkria

('111

di~p()l1ihili(l:l!l(' .• 1" ,~

Ang'lI. lo Ln-t 'u-vn.
Quadro dos facultativos militares
")11 dH'~
do (' . 'l'('ito, (I eiruririão
de llivi. ao
dl1 1.." divisào militar,
Arurust« (':n·lo,
'I'ei: eira dI'
A mgào.
('irurgiii.o di' rlivi ali () ('il'lll'gi: o d,' brigada dn 1.:1 di·
vi. ao militnr. Antonio 1 Ianuol da Cunln B ·Helll.
('il'lIl'gian di' l)l'ig:1I1a. o ('il'nrgiall 1111\1' dos estabelcciiuen
tO:-1 fabris do "0I11111:tll(jn
"'\,1':11 ,le, urtilheria, Accurei« <L )'.

Ci'·lIr:.dao

"ia HalJlos.
Cirurgiao

Ho,ll'igll!'s

11\,'n', \I l'i"l11'giafl
1 )flnat",

II).'H· I'lll

Dirocção da administração

:-\l'gllll(lo officinl
gradua

"OllJ

·ito ,I"

AspiJ':ll1tl',
"":l!lwlI:ao

('0111

('0111

<rlwltta 'ao (I, alfores.

aspiraut«

U :I

pirunte

.lo:to

('UlIJ

:\llll'ga lo.

Porlada

d(

I,"

(j

da Costa.

Lo}!('

dI' :df( ,.,.... I'lll disponibilidade,

:L"

.JO/ill

militar

gl':lrlna~ào dI' capitão,

all'l'I·'..... B"l'1lardo

<1,.,

disponihilid:

('!l:?

Por delermlnaçlo de Sua Magestade EI·Rei:
1." DiviAu()militar

('irll1' ri

M

11111,1dll

III

d,

('lIl1hn

(li\ i ,o
Bclll'lIl.

""il'll!'

ri

10

(1, (li

lO

AIlt mi
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:J8H

Cirurgião de brigada, o cirlU"gifw de brigada director do
hospital regimental reunido de Elvas, Antonio Josó do (inl'
valho Portella.
2.' Divisão militar
Cirurgião de brigada, o cirurgião (10 hrigada, AC('l1I'('iu
Garcia Ramos.
Commando militar da Madeira
Inspector do material de gu 1'1'a, major do estado maior
de artilheria,
Alfredo Cazimiro de Almeida Ferrcir«.

°

Regimento de engenharia
Capitão da 1.:1 companhia do l.U hatalhlto,
() l'apiti\o dlJ
estado maior de cngcnberin, Antonio Augusto Nogu('im ,1('
Campos.
Estado maior de artilheria
Capitão, o capitfLo do regimento de artilhcrin 11." 2, José
de Beires.
Regimento de artilheria n.s 1
Cirurgião mór, o cirurgião mÓL' om disponibilidade, .Jo:\O
Rodrigues Donato.

Capitão

artilheria

Regimento
da 3,~ bateria,

de artilheria
o cnpitão

n.s 2

ua companhia

de guami 'fio, Vorissimo

(k Gouveia

n." 1 J(>
l'l:ll'llll'nto

Regimento de artilheria n." 3
Capitão
4." buu-rin, () ('apit~w (lo l'OgiJl\('11(O (lP
lheria 11." ~, .Ioão Piuheir« de Amgí\ll.

aa

urti-

fabris do oommando g'ero.l de artnherta
(~il'lU'gií\() mór, o ciJ'1lrgiiw 1111\1'do l'l'gilll IHto lho :lI,tilll 'ria 11." 1, Antonio Ij'I' ire 1nl'('ill Lu1l0.
Estabeleoimentos

Regimento do oltvallo.l'ia. n.v t'í
'Tenente coronel, o tonentc ('1l1'011l'1 do I'Pg'ill1l'lllo dI' vnvalluria n, o 7, J)oltliJlgo~ J\ lltlllleH da ;-;ilv:l.
Rogimento de ea.vaHaria. n." 7
'l'olleIlÜ'

valiaria

H,fI

COl'(Jl\1' I, o iPIII'llft>

r),

li'ilipl)l'

'l'j'Y

cOl'oJ\('1

da Silva

!lu )'l'''illlt'lllo

dI' ('a-

BIU':lt:"

Estado maior de iufautoria
t;ol'oUel, o ('OI'ollel 110 I'cgiull'utv
ti" inCtlllü'ri:t
t:adOi:l AllglI ·to 1'1·!'"il'H Ile Chal>y.

ll."

:!I

()HDE~I

apitào,
.)O(lO

DO EXE J{('ITO

o capitao

Augu 'to Pereira

I T,U

J7

UO l'<'gimcnto e1<o cuçadort-s

n. o ;3,

de Mato»,

Regimento de caçadores n.v 3
Cupitão da .J.,a companhia do 1,0 batalhão, o capitão do
regim nto de iníanteria n. 015, Francise« Perc-irn da Cunha

Côrte' H aI.
Regimento de caçadores

n.s G

Alferes, () alferes elo regimento U(' infnnteria 11,° 24,
Joaquiiu Emílio (1<' 'oll::la Lopes Jordao, ]I lo pedir,
Regimento

de caçadores

n.s 10

Capitao da ;~,:lcompanhia

U(' 1." batalhão, II upitão do
n." li'> Fred 'rico Augusto ~[a-

<1(, infantcria

l'pg'im mto

t!(·il'a .
Alferes

Regimento n." 1 de infa.nteria da Rainha
() alferes do r 'gimcnto 11· cH<;:l!l!)l'('~ n."

(j,

.Josí'

Ernesto Sampaio, pelo pedir.
Regimento

de infanteria. n.s 3

'1\'11 ntc, o tem nte (lo l'e'g'illH'llto de iufantcria
Julio Ang'l'lo BOl'g s Cabral, pelo li xlir.
Regimento

AlI' res, os alferes.

11." l U,

de infantar-ia n,O4

do

l'

'gimcntn

cI(, infuuteriu

11.° 11,

.lemo I; cl'Il:l111I·:-; Bagae), p ,lo pvdir, e II alferes de infanteriu, .Iosé (la 'oll('('i 'ilO ('()~t:t I' Silva.
'il'urgiao múr o ('irllrgi(l.o mór elo l'(·:.çilllc nt» 11<' i1lfantl'l'i:t

11."

21, .re'l'ollyl1lll

,To ('. ,leI Anclmc!t' . 'pl{lIcil'H,

pt'di!'.
Regimento
'1'('l1l'nl<',

.\lbillO

o

t('JIt'nte'

AllJ.\1l to cl,'

:-;CIII

de int: nteria n,O a
1'C'"iIllC 1Itt) clt' illfall(ll'in
:1, p('I" Ill'elil'.

(lo

p ,lo
n." :!l,

Regimento de inf ntcrjll n,O 7
h'l\lllÍt'
cio l'l'gilllt'ntu 11.0 .) d.· illfalll ·d/l d.,
11l1}Jl'l'allclI' lIa ,.\u tl'ia, (')'am'i ('(1.10 c', Fl'lln ,i (·o,Jo:l<.plilll
'1\'11 'U(c ,

Il

POlllLo "dct pe·dil'.
1 egimonto do inf ntoria. n,O 11
Alfl'I'C'';,
(I alfe')"!'. cio l'l'gillh'lIto
ele' illttllltl'riH
Jo {, LIll'io cI!' ()li\'l'iJ':J ,I'L-,
Jwlo p ,(li I',

11," .!t!,

Regimento de infllnt riu n,O 13
'1'1'11 PlI Il', II tI 111'111' cio
J{odrigo .JaVlIh\ ('cíl'l'l,in,

1'1' ·illh'lIto

dI' t'lll'aUOI'

11.0

Alf01'OS, o alferes elo regimento
Lniz Augusto. pelo pedir.
Regimento

(1(' infunterin

de infanteria

11."

n." 113

1,:1111,11'-

Tenente, () tenente elo ('staclo maior (1(' infuntorin.
lI.. Augusto llr Almeida.
Regimento

de infanteria

I!),

n.v 19

0npit1l.o <la H.a companhia ao Ln batnlhão, () l'ilpitão (la
.1.:' companhia do 2. n butnlhào, Antonio Lucio d!' S011S:1
Dins.
Alferos, () alferes (lo regimento (1(' i111':lll11'I'i:1 n." I:},
.1m'(' ]j nmciaco,

pt'lo pedir.

Regimento de ínfanteríu n.v 21
Coronel,
coroucl (lo !'si;tr]n maio!' <1(' infanu-rin,
LOjll'l'\ I-\opiro (1(, Amorim.

°

.IO;t()

I

Regim nto de infanteria

n." 24

Cirurgião mó!', o eirul'gi:,(o múr <lo 1'I'gil1lel1to
1('l'i:l n." 4, Vicente Fr rrcirn (11)~ 8:mtoR.
Hospital militar reunido de Elvas
!lI' h1'iga<1a da :!.a di"j"ao

Director, u cirurgião
.JoH{' Anncleto
(jon\,:11

inf'an-

dI"

militur,

·"H.

(lc 1;\ dI' julho de 1HH7 roi
r-ounncndurlor d:l a11tig:t l'
muito uobre 01·tl1'11l (la 'I'orrc I' 1'~lip:1(I:1(111valor, Ivald:tdl'
(' 1111'I'ito, ao ('Ol'Ol1c1 (1(, cnvnllnrin,
,Jo!'!!" llaymundo
lIa P:d
ma Velho, adll:llml'lll.l' ('OIl1111alHl:1ll1.t' (lo 1'1'g'il11C\nto dI' (':1
\':lI Imi:! 11. n ;L
UI'I·lam

l'Ollrcl'ida

t' I.n

se (PI\' [J01'

a

mercê (lo

decreto

p:1'a1l dI'

•mrlaria 11'1',l:"lodos 1l1'"orios da ~nrn'a -lIlrl'I'I'~1I "1'1':11-1

(!0l1<lecol'1ll10K

l'pgnlall1('llto
bl'll III' 1HHli :

110

l'om a me(lalha
apllI'O\'ndn }lo!'

lllilit:II',
flp('I'l'1o

C..Jlnlól""'1' <I.' (·onl))()I·tnuH,
Socrctl1riu. d'of.!taclo!los nogooio
('il'lll'gilw

H,lrrll

(ln

1111')(" sul!
"'OllBI'I'1I

1'111'1(·

dn

I

UI·p'lllirãn

('111 (·OllI'Ol'llli(lad,·
dI'

21 ,1"

dl'1.I'IlI-

.. tn.

(nlplnt·

'UOl'l'(l

Di!' oçun • ('111

d:1 Ii," l'I'}lal'til': n,
I1ll'dalhn di' JII'ata

.10:

(I \

jl'I'l1tl'

()}WE~1 DO EXERCITO

J7

~,o

Regimento de cavallm-ín n.v ti
I)o1l1illf.!'O:-;

r-ornn«].

'I'CIH'I!lI'

(la, 'iIY:l

l\llhllll'''

lh:l de prata,
Regimento de cavallaria

AlfC'I'P;- ujud.mu-,
prata.
Alfero«. 1'~I'lJ(':-;to

.T()~t', ,JO!\C[1lilll
\1l~Il;;t'l

F"lT"il';\

n." 7

Pi!'!'"

ll1l',blltll

dI'

Pinto -

lIl1'dalha (!t

]Irata,
Regimcnto n." 2 de caçadores da Rainha

í'iP.glllldo ar puta
Ih,w, Luiz ('; ncli(11I
de· ('0111'(,

2i da 4,a ompunhin do 1,1) bau _
\ ccnsao (Ia. ii", (\11' 'o - medalha

\1.°

Regin ento n," ó de c çadoros do EI-Rei

Antonio Cucum« Hib,:il'o \ j, IIl1a, Antonio ":lZ
dI' N ':11>1'11L:tCI'I'!la, ,I .Ior~oI >ia, til! 'il":I - llH dlllha <1(' pratn.
'1'('111 11("", .rn,,{' Auirusto
Villa VI'I',I,', " .TOHO J>('III'o (lollll'" Bill -iro
Illl'd:t1h:t rll' pl'af:l.
(\lpil.l'l',

('OI'1'l'j'\

I

Regimento do caç dor s n." 8
" eg'II111I11 ;;:Jl'gt'llto

111.10,Julio

Arlhur

11." (;;1 <I. 1,'
FI'I'I'p.il':l Basto

"()1I1pHUhil

nu-dulha

Regimento de inf nterí

n.s

dll :!.II bat,

d.· "oh!" .

(3

I'rim -ir« "ar" nt» eraduado a piro nt a "Oid:t1" Ah'
(Inl'lll'il'lI
l'illfll-llll'(lnlh'l ,I!' ,'ohl'("

IIll-

.11''-'

s

11

(~lIlldo

{lo 1. 1.,1
11.° ~;1 di
( II." N!l ,11
dI' ('Iivpi-

tulll

I'U

Guardn munloip 1 de Li boa
<111
lllll

ti •

~{1I

.1
llt

il'lI

Innu

I Aw"u to

prllt.I,

j,·o,

dI

t,

I

'In

"

ZI'IPI'jno

.'0 {.

,pnl'-III

-<llIlh(l

)l'1I1·t1l10.

Em,. t,}

" da ('o t{1 ('n'i:lI'lI. l' l\!nmwl .In (.
(I .. prntn,
'
Mil il' I dl':!. (·1 t Allth, 1'0 Pint
lh/\ d pr·lftl.

(1~l'i.lI'o

IIIP(.h

ORDEM DO EXERCITO N,o 17
Corpo de alumnos da escola do exeroito

Primeiros 1::lItrgentosgl'adw.ulOi:; aspiruntcs a officiucs, Francisco Eduardo Medina, e Ju sl' Alexandre Martim; Mourfio medalha dr cohrc.
7.

0_

Secrrlaria (I'eslado Ilos IIr~oci()sda

~lImól-

nilw~ão grral-1,a

Rrjlarli~ão

Declara-se:
1.o Que no dia 18 de junho ultimo s apresentou n' stn
secretaria d' estado () tenente <lo extincto l'{'giJlwuto de infanteria do ultramar, Henrique Duarte da Costa e Silva,
por não ter acceitado a collo 'nçü.o que lhe foi dada P" I'
portaria do ministerio da marinha e ultramar ele 11 do
mesmo mcz, pelo qu' 1;011 na arma <1(. infanteria a que
pertence com o posto de alferes (. na lútU:H;f(O <1(' disponi
hilidade.
:3,0 Que no dia 27 <lo mesmo mez se uproseutou n' 'Bill
secretaria d' atado o major dI' infauteria sem prejuízo de
antiguidade,
Antonio Sebnstiü.o (lo Nascimento {' Costa,
por ter regressado do ultramar, onde concluiu a conunisl:!l.Íod(' obras publicus na província de l\1o\,amLiqn , p ·lo
que lil':t na annn a qnc r ertence com () pm;to quI' tem e
na sitnal,'uo <lo disponibilidade.

Detcrminu Sua Mag'll~tadll gl-ltt'i (Pl!' ioÜos OH r '<PI rimeutos dila pl':u;ai:! (lu Pj' t, pedindo lü' 'nça para m\tlUlo ,
ti('jalll 1-\('111])\'('at'mup:mhlulos
<la respcctiv«
nota do mós 111:lIIlI'lltOK l'O1l1 a d('c!nrn<;uo, na mesmu nuta P.' tirada,
tIo
tempo dI' l!('I'\'i(;o I'f1'('('ji\'o qll(' tivl'l'
a }ll'ac:a (lq)(liH tIL'
}ll'lJlllptn (la 1'1·('I'uLn.
!l,"

lIil'I'('('iÍlI (Iil :lIll1lllli~lril~:1IIIIl1lilar -

l,'l

Ilrl'al'li~ãn

Graduações e vencimentos com que ficaram os officiaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes haviam sido conferidas:
('om ti gl'llIll1lll,'lLO

lIlClli'l:tl'~,
t

(I

'lIlp~I'llI'ill,

('XCI'Clto

t('lll'ntB

(II' ('orol!!'l I' II lioldo (1l' 7:3 700 l"ii-l
l'Ol'oJll'l (I,· l'avlJlllll'ia
('111 illal'1ividlld(·

.J(lIW ,JoKI'

(1(· l\!l'llo,

1'('iill'UI:1I1o

II." iii ,l(, li'I ,l(, jUlIho lIltilllO.

ppla

o)'(ll'lll

do

()RDE~I DO E. "EReITO ~." li
('0111 a gradtuu;ao
de major c o I'-olclo de ;)..JAOOOréi.
mcnsacs, o capitão do l'cg-im nto d • iníant ria n.' 22, J oaquim Antonio Pereira, reformado pelu me uno ord m.

Dirrl'~ão da adl11ini~lra~ão Illllilar- 2.'1 nrpal'll~ao

1 U, o -

Tende-s
,IIH irado duvidas
cm algul1' eorpos elo ('XI'I'cito sohr o abono da gratitlca~a() d gttal'l1i~âo 1Í praça,
detida, }lor eflcito ela portaria rle 27 de abril (h l~ '\) puhlicada lHL ord nu do exerci to n. 7 do mesmo anno : declara-se qu • a, l' iíeridu ' praças H:IO lêem direito ii. meuU

cionada

gratitit'nçâo,

a qual

portanto

lhes nao deve ser

abonada.

(11[1' a l'slTiptltra~';\1I da padaria
com a II vida I'cg'ularidafl(' I' cont())'Jlll' se H('ha disposto
no competente l'1'g'ulallJ('ntn, 1[lIl'
na" l'C'quisi('(l('s dl' jill'1'ag(,ll~ feita. :i Ilita parlaria, c meueiOtJI m !'i('Ill11'lItC I':!I;()(!H completas:
cleterminn- .. flltr' 11,1
livrnnçne de fill'l'a~('l1s
fornccidu
)lO!' :\([11 ,111' t'. Inhf'll·ei.
lnl'nlo M:ja () lIum '1'0 (1(, ra~()(~ Ik~ig'Il:l!111 )lO!' inteiro. n: ()
se mcncion:llHlo (1U:ll'~qm'!' fhtl'~'()(" ele 1':1 'ao.

•tendo

militar

nccessnrio,

s'

para

('(r'otllar

}>O:-iS:l

Pam l·ltI11pl'illlcnto do 11." J. o da di.Jlfl 'i~:I) G. ria O\'!lr-lll
do (\ '('l'dlo II. o :ll (l I i, (I( da!'I\- • (\,1' o pr '0 rio
)lan para l'aJll'110 f(1I H padaria
lIlilita!' h:t fk fO!'Hel' 'r (11l.
l'mltl' o :LO trim 'stm <lo COI'l'I'lIl' :111110, ('. d.' 70 !'I"i pO!'
I

kilngl'lllllllla.

I ::.r'_ IIm .... 1U .1.1

J).

')al'a- I':

1,°

(~1tI'

o P!'

,('O

('ido p ,Ia padnl'Ílt
.Il,;)~)

11"1' rll

1111111.11-1,'

!,or '[tltl 8aíu ('nda I'a~'an d(

militar

no

III Z I!t-

~Q

pilO

101'111'.

lIIaio ultimo lill tI

l'('.j .

:!.o (~Il :t
:!(jf),"~ I"i,
üH)a7 rt.i'.
~t

,1011111111 Ir".1O

d' fiJlTagl'1I
:WIlI!O n "'I'. o II

1'11'01'

110 lIll'
:?O(j)()~)

Jtlo

r'i

III 'I.

lIil'alll

. a palha II

OIWg,\[

:1\11

L "1<:11<'1'1 ()

]l()

Para conhecim >nto das difl'!')"'III,',~
"e publica () sl'g'lIillj(' :

milit.uo«

:t1l('liJl'id:Hll's

Secretaria (la gll('I'J':L
)il'(>e~:Ll) !_:;('ral 2.a Hcp.utiçào. -N.!) 8il. Circular. - Ill.'?" e ex.'?" sr.
~. ix." II
ministro (la gucrra ('llCarl'eg:L-llll' d(' rli"'l'l' :1Y. 1', ,.a se sirva
111'd"l1al' :toK l.'lI111111<lIH!;llltc"
(loli corpos <l'('~sa di\"i".lO que,
d"f;cl(' o I." de julho próximo em (liante, !-\(:jalll S(', ('llIIH'('
p;adoH nu (!~('l'il'fn)'a(:fLO (,' 1ll.J(ldll~ illlJn','~~ol:\ OH uumu
('I'ipt"" deterniiundos
ppl" l'('g-lIlalll<'lllo para o ('1' ·il·o d"
('ol'IH)S do c 'l·\'l·ito (II' ~l (II' novi mhr« (II' 1 ~Ii(i. ('Olll a.
1I1l1dihcaVI<"s po st I'I'iol'll1('nll'
or.lcnndus.
()CIIH g'Wll'lle

da guerra,

em

a

'.

1:>

«x."

Cw til/LU P, ,'( ira
aos counn.mdnute

Identicns

!ll'goeio

elos

de lH~):!.
fll.JJJO l'
da 1.'1 divisão militar.
(J\:-~ign;ulo)

conunnudnnte
('lo)' geral,

(1'(','I:lllo

~('('I'l'j<ll'ia

(I!- junh«

,'1'.

1','."lII

o dire-

(li' Ca '11'0.
d:l :.?Il, iI." I' l.u di\·is(w.

SW/I'!ies

militar!'.',
conuuuudos gera!';:! cll' I'llg'l·nlll'ria (' (1(' nrtilhcri«,
illl'('('\'ÕI'
geral'
<lo «avullnri«
!' de iníuutcriu,
COlll1ll1l11
dUI; militare (h ~Jacl(lil':t l' d IS L\<;O!'l' , I' dil'('t'(;a I da ad
llIinist!'aC;;lo milita!'.

~t'I·I·etal·ia da gnl'l'l'a:
(::10.
.":.?
('irenla!'.
lIlilliHtl'lI

tln

g'IIPfI':J

acltlit:tJIH'lIto
1l(·il·(I

(jp (lií':!'I' a v,

:i

]."'i.!l, 'lll() o, .·0111:ll10'IlI)lllt'ado,
JlUi:!terllHl. tI:t dita eil'l'lIl:u', l{1I:tlldo

fll·l·ão allOlla!lof\

I kll~

dos

vOlll'illll'lIto

L~l'JJ:lrti-

I·.·.a

l ....

<1(. ~!)

(·il'l·td:lI·

de

clarim

l'illl,

l'l'l'1itl":!I;ao

:!,a

e,r.lJJO ,l',-S,

c

lI!.":JI

1'lll·HlTI· .. ·;t-ltll'

l'OlllO

l'

gl'l·al.

Vir(I('l':to

1'1Il

d '

.ia

:t[>,.( IIdiz·.
p:t • lU H

('In

(1'l'I.1

(I

a,

dI'

l'la-

:;P.

S('I'I'l'fal'i" d'(l:!t:t(lo do", 1\( ~ I 'Ios
da g-1lP.1'l'1I, ('!lI ~l .1(' .illll!t(, .1(' I. !I:!.
II!.lnOI' I' ".1110 I'.
1'lIllll1l<llld:llt!l'
da I.' di\ i :10 lllilit:tl·.
(.\~ ii Illldo) o di,
1'l'dol' ,,·P!':t1, O,.II(I/u
/)'1" i}'(( Sllll"/(,~ di (/tI -trO.
gll.IJ'(I(· a ,'.

I'

•

1<I('llIi(':I:IIlilit:Il'l',

I'ia,

ao,; ('OlIl1l1l111l1:UlIO
('ollllllallllo

iIlRI'C('("LO

2.

dll
dI'

"'('1': I ti· (·:tv;dllll'ia,

I,

;\.

I

I. di\'i

('

I

(1l11·I'ill ('

(II

(' dil'l'('(';LO

.II'

0(115

:ll'lill"

da :ldl11illi

tl':t<;âo IllÍlit:II',
~(·I·I·l't:lI·ia da

"11.'1"':

I )il'l'c~

I':\u.- r.o 71.
('il'(·\\IIII·._II!."'"
li mini
h'o (ln gll"l'l'll
11l':l1'1'('f'II'lIW
ir 1\ lIrd 'nar (l'll
';nll' di llh-ida
jlo

IIlOlIt:ulo

I'

;11"'11<10 ,

11,1 " 'l'tl'za

II

g'1

mi

li .JlJO

I'

d· dizl'l'
I

a \,

('hal"III'\'U

11(1 ('01'

.II' (Fil' do 1,1' d j

1
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:l!t,1

lho proximo om diante, )l,LO seruo abonado!'
os vencnncn
tOt;, '''lll'eia
':-; (1lH' 11)(· 'lavam d(', j~lladü, ,
E pt-rmittido ao, clarins I' apr ndize que, com a ehl ,jjit'a~'i'LO(I 1lI11"il'l ": tenham IW::;,..:Hlo úqnelln . ela I'" paril
tocarem na' r íeridus chnrungus, regre 'arem :'t sua nnurior . it\la~;o, uma voz (Pll' (I requ 'iram I' : iJtfi'l'IlJa~'If'"
justifiquem
us un ':IJll'g'a<:Ul',
f3cI'ào ('ntr('gll(';; 110 commnndo
g('ral de artilheria
fi
iu trunu-utus (!l1U f:IZI11l (':trga aos referido
('01'1'0,
I )Pll trunrdc a v. e ." .' ('('rotaria d\ 'tndo do ne PfI('io

da

um

:!:l de junho
de J, '!}2,
111. '" (' ('
1',
da 1,' divi :to uiilitar.
~,\" ignadol fi di
Il'dOl'
'rui (tI, ta 10 I), it-, Sunclie« ti, C«. .i ru,
1([Pnli('as
;l(I,.. conuunurlnute
(la :!:', :l." I' 1.' di ,i 01'.
iuilitnrcs. conuuando
"'erac: <!p ('llgl'nh 'ria (' de :\1 tilltp.rill,
Ill,pl('I'O(' "l'me, ai' cnvullnrin f' II" infaut ria. (' diI'N'('l\fI
da adl;lini Ira ',LI' militar,
•
gll('l'l':t

',IH()

{'Olllltl:llHI;;lllfl
"I

I'

1;),0

l':

]),'('].11'11'

1,° ( II!' o alf,'rli d infant ria, J It. iludI' H,Ll'ti ta tl.l
( 'o, ta I' 'I' ·ir:!. d<:j tin (1(, ·illCO dia'
da lie '111'a J'('gi lHdn
'IUI; Ih(' f~)i (';1111': IIidn pela 01'(11'111 (lo l'.' !'l·ilo
a,O :!~ dll
:lllll11
Pl'(),'illlll pn :rlllo,
:!, o Qu
II l'iJ'lIl'giao
mór Ilu l'I'gilUPllt
,I 'H)uelor,·, 11,° ,
J\111011io • [:11''1111' da ( o, ta, (h· j"till !lI' (InillZl' .1ia d,l
('CI1 • I 1'I"n t. d: qu
11. r. i ('011 edid, }l I, I)f(l lU ,lo
"itll 11.° ]fi d'l t, .11111.

r-

II i.o-Licenças

gados abaixo
Flll

1

concedidas por motivo de mole tia Os officiae c elllJlI •
ncionado :

DI

,LO II

.)

I"

iu ult mo:

lll,

doros n." 10
1'1' tal1U \ pilo
III

H, gimonto

'1\ 11"11 tI', ,JHl'illlo
I,.

a

d

infllllt

1:

1 ,

U'

IJ

I Hl1M ,1"'1

1 atl'io

riu. n. 21

(ui

li-! pam

'1Ill\ ,I

C"I',

J...m

l'

\ "\IHh ",
Il'a lil7.l'I'

IW

dI' _ dI' junho

ultillltl

:

Corpo d
111111111
lltonio (uu' ·il
li II (h
,i" (l('II'lI, na

qu,lr III I di
lU (ri· m.

ORDEM

EXERCITO

J)()

N.o 17

Regimento de cavallaria

n.O3

'I'onentc, Joaquim Augusto elo Oliveira Leitão,
dias pam se tratur em ares (10 campo.

oitenta

Regimento de caval larí a n." 7

'l'enonlc, JOI:!Ó de Tav:.1TCS Moraes da (\lllha Cahral,
sessenta dias para se tratar em ares 'HLtrios.
Regimento de oavallaria n.v 10

C'apitào, Jnsó Augusto Arnau! p('l"\~tl, sessenta dias para
I:!e tratar e convalescer mares patrios.
Regimento de caçadores n." 3

Major (actualmente no rcgim nto de infnutcriu n. () 15),
João Paulino Montanha, quarenta dias para se tratar m
ares patrios.
Regimento do infantoria

Capitào, .l oão Haptista
uso de bunhos do mar.
Regimonto

UOlUCH,

n.' 6

dias para

trinta

do infantoria

ÜtZCl'

n." 14

(~apit;Lo, Luiz Maria <b (1ollc('i~i\0, ~('HHellta dia" para
fazer uso das ag1lal:! de Vidago na sua orig m c mais tI atamento.
'I'cncnt«, Josó P ixoto da ~ilvlt l\f<.n /. s Alarcã»,
cssenta dias para fi L:!.'1" mm elas ngulIs do (1e1"CZ na sua origem o mais trutumento.
Uogimento do íníuutorâa n.v lô

Alferes, JOSl' Agostinllo,
cm ares <lo campu.

ti inta

dia'

pnl'tl convnlcsc

'I'

Rogimento do ínfantcriu, n.v 21

Tcnonu-, Mal11u'! Rodrigues ri' -ixcira, SPl'\s(_mta dia!' pam
:;' tratar

(' ('0I1\'l1lesCP1' ('Jll :lI'I'S

palt'ios,

Rogimonto do infunt ri .

11,"

22

'l,<ql(~llh', .)o!'(o ,)ual!uilll .' avit,l' II '1I1'i'l1\('" S 'Hbpnla (lia.
pam faz(')' ll:;fl (1(: banhoi'i fllIlf"lll'OSUI>no l'.taL ,l('("illlculo (l
:-;. Pau!o ü lllllii'i Ira!am<,u lo.

Alfol'(,I:!, Fnllleifll'o l~jllli!i() d(' ('lll'valllO PilllH'im (lllH'
1,
(Ias
pl\m
I"IIZ<'l' IlSO dl h:mltm!
IIlflll'()~(), al('alil1()
cm (;aLc~() (i<- Vi(l("

I'Pllta
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Regimento de infanteria

n.O24

Major (actualmente ~10 cst~do maior de infanteria), JOSl'
Alves Guedo Vaz, trinta dias para cOllvalpscer cm ares
patrios.
Direoção da administração militar
A pirantc com graduaçã.o de nlferc : Antonio José d .
Lima, sessenta dia para se tratar e convalescer.
pirant
com graduação de ulfer s, Joaquim Simões
(.'0, ta, .ctenta (' cinco dias pnra se tratar Pro are pátrios.

1 í.0_ LlcenQa registadas concedida ao ofliclaes abaixo mencionados;
Regimento de artilheria

n.· 2

Uapitão, João Pinh iro de .\rll"ao. vinte dias.
Regimento de cnvallnria n.s 10

'1' mente,

13 nto da

I into de Oliv ira ~'I

Fr:l1Iç:1

ma

prorogaçn« por dez dias.
Regimento do infanteria n.v 3
'arlos Augu to Simo('~, <llWl' -nta dias.

T nentc,

Regimento do infantaria

T nent

/ Jo: "\Valli

de

n,· 12

'1I1'\'aIl1O; oito dia',

Regimento de infanteria. n,· 17

Tenente, E ran 'isco Lndovino de ...'ol'onha, quinze dias,
Regimento de infanteria. n.O19

(':ll'it:
dia,

Il

( 'irur ..i/
trinta dia

•

rj

Ianu 1

ugusto

<l

Iate

R gimanto do in! ntoria. n,O24
.1 ironyruo vl (, de \1\111 < dl

mér

Disponibilidade
lo ('. vallaria .Io '. L onnnlo

Alfl'l' .

Cord iro, trinta

.'1 (1'1

Gouvois,

eira

nov ·ntn.

dia ,
•o _ Foram conOrmadas as )[cenças registada Que o commandante do
corpo do estado maior e o commandante da 2.11 dlvl lo milHar conce
deram ao omclaes abaixo mencionado :

Corpo do estad.o maior

'l'clltllt
I

I'

,

,

,Alfl'l'dtl • r ndt

d'.

tI 0'31h

P

III 1110,

oito
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Regimento de infanteria

n.O12

Círurgiâo ajudante, Antonio da Cunha Prelada, oito dias.
Regimento de infanteria n.s 23

CalJitão, Augusto Duarte Leão, dezoito dias.

Junho
»

»

l)

»

1-

Majol' reformado, Manuel Durão.
Capitiio do estado maior de artilheria, Henriquo Alexandre Assis de Carvalho.
J - Coronel do estado maior de cngcnherin, Domingos Alberto da Cunha.
1\1- Major reformado, Francisco Manuel Loureiro.
:W Alf('res do regimento n.? 1 de infanteria da
]~ninha, Eduardo Joaquim Calhoiro de Arnorun.
:} --

;21)

~('glllltl0

ofíieiul da direcção da ndminiatraçào

militar com graduação de capitão, Augu to
Ce: ar dos Snntoa Bemvindo.
Jorge Candido Cordeiro Pinheiro

E:;hí conforme.
Ó

direotor geral,

Furtado,

SECRETARU

D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
16 DE JULHO DE 1892

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se

no exercito

o seguinte:

1. o - Decreto
Pre idcncia do ron"lho de mini.

Iro'

Relação das praças a que se refere o decreto d'e ta data
Edunnlo (' rr

iII mu i ()
de 2.. 'In l' tI.O 4:3 d: 1. Culupnnhi:
elo 1.° batalhlo
do r 'gim nto li, infnnt .ria
11. o 10- tro
nnno di deer -do.
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Eduardo da Silva, musico de La classe n. ° 35 da 1.a companhia do 1.0 batalhão do regimento de infanteria
n.? lO-idem.
José Silvério, musico de La classe n. o 47 da 1.:1 companhia do 1.° batalhão do regimento de infanteria n.? 10idem.
Eduardo Augusto Fortuna, musico de 3.a classe D.O 10
da La companhia do 1.0 batalhão do regimento de infanteria n. ° 10- idem.
José Joaquim da Rocha, musico de 3.a classe n.? 40 da
La companhia do 1.0 batalhão do regimento de infanteria n. o 10 - idem.
Manuel Correia, musico de 2.3 classe n.? 20 da ].a comnhia do 1.0 batalhão do regimento de infant ria n.? 10idem.
José Carlos Saraiva, musico de 3.a classe n.? 22 da La
companhia do 1.0 batalhão do regiro nto de infant ria
n.? 10- idem.
Aurelio Correia da ílva, musico de 3.3 class n.? 69 da
VI companhia do 1.o batalhão do regimento de infunt ria n. o 10- idem.
Joaquim Eduardo Lop s, mu ico de 3.a classe n.? 2 da
1.a companhia do 1.0 batalhão do regimento de infant ria n.? lO-idem.
Joaquim Gomes Tc. ugo, correeiro n. o 4 da 1.a companhia do 1.o batalhão do r gim nto de infantaria n. o 10
idem.
'I'homás Bastos, prim iro cabo 11.° 2n-A da :3." companhia
do 1.0 batalhão do r gim nto de infant rin 11.° 10
.in '()
aunos de d gredo.
João Ferr ira Pir s, segundo cabo graduado nn prim .iro
n.? 301 da 2.a companhia do batalhão 1\.0 :3 <la gUArda
fiscal
s i anno d d gr do.
Fclicio da one ição, soldado 11.° 4 da ~.A -ompnnhiu do
batalhão n. o 3 da guurda :fi cal- idem.
Arthur dos iantos, prim iro .abo 11.° 14 da 3.:\ compnuhià
do 1.0 batalhão do r 'gim '!ll de iufant ria n." 1 seis unnos d d 'pol'Laçl\.o militar .
•'\.rth1U' Alberto Rib iro arn 'iro d •'A, prim iro cabo
n. o l2 da 4.:1 companhia do 1.0 batalhã
do r gim -nto
tlc <:açlldurc!! 11.0 !J
qU'ltro ann
d d '}J ria 'll.o mili·
tlLr.

Mnnuel

HOt\/t Pillto d' Abnoidn, prinH'il'o 'ILbo)l.
:!O tl.~
4.& ('mnpanhia ao 1.0 batalhlto do rcgill\l'llto eh, l'1l~'ad()l'llS n.O \) ia '111.
II
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Jacinto Duarte, corneteiro n. o 42 da 4:. a companhia do 1.0
batalhão do regimento de infant ria n. o 10 - cinco anno de deportação militar.
Duarte J oão de • ou a Vaz, corneteiro n." 26 da 4. a companhia do 2.0 batalhão do regimento d infanteria n. o 10idem.
Albino
Ionçalv
Rodrigue " .soldado n. o 1 da 1.a companhia do 2.° batalhão do rcgrmcnto d infant ria n.? 10id m.
Alb rto Joaquim
.arneiro,
tambor n.? 31 da 3.a compa
nhia do 2.° batalhão do r gim nt de infanteria n.? 10cinco UlUlO de deportação militar.
Franci sco Amador, .oldado n.? 2 da 4 .:' companhia do 2.°
batalhào do rcgim nto de infanteria n.? 10 - idem
Antonio Francisco d
arvalho Junior, soldad
11.0 35 da
il
4:. companhia do 2.° batalhão do regimento de infanteria n." 1 -idem.
Martinho d Je us, ioldadc n.? ~9 da 3 .:n companhia do
r gim .nto d cavnllaria n.? 7 - id m.
J 0'6 Aueu to da 'ih r a, tambor n. o 20 da 4. a companhia
d
1.0 batalhão do r aím uto de infant ria 11.° 13 id nn.
:\Ianu 1 Alve Pinto, poli 'ia fiscal - di' anno d pri lo
'01'1' ecional.
~ImnH'l Antonio F mand

I efegn, policia fi ('al- d zoito
de prü;l\
'())T cional.
.1\"'0 .tinho Alv
P ixoto, policia fi· 'u1- d zoito 111\ z de
pri:t o corr l'ciOllal
Alhino
':tl'dm;o, poli 'ia fi Tal - il'm.
Eduardo .\lfr do dt •'ou, a, paizullo - doie allno d prião (' 1'1' c ·ional.
.lmm I Pt'r im <1: C') ta, paiz: 110 - d ,zoit 1Il'~
d priIII h •

::\0 ('Ol'l't'(' 'ioual.

.o]el:Hlo 11.0 iii ela~. l'lIl1lpanhill 10 r '<'rim 'lIto d ..
t'avnl1ari!~ 11.0 li - ~l'i anHO (II' J('llUrl. 'LO l1lilit:lJ'.
,Jos', 1\·111'0 oldado II.) !)Ii da:L
('lIll1pnllltin (lo ~.o balll'
Ih
(lo r('~illl 'lItll (h, infunt 'riu 11.° :.!
(l'l,IÍI'o 1Il1ll0
d' dqJf rtal';\O militar.
.\ntollio,

I)

1'011'0,

(111

4: di' julho (lt 1 "'I0:.!.= ./"
.~
. I )ia FI

l'II'lirfl'/,
11/ I·UI/Cll/U. I'illiudll
('(lIulidll
'o/'d, il'u I 'iI/lu ;1'1/ FUI fadu
FI'(/II, i ('U
F, 1'/'1 i",( du III/flral = tll/ulli,) .Iyl'( (l( OUIII'/((
j'idt.ll' (la Co ta
I 'III' ira,

.1I/foili"

'/111,

ITI

i,'(/ =
JIII''I'

.11)((1//1/:/11

"

,II

(j
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Secretaria fI'eslado do, IIt'goeios tia ~urrl'a - nirrc~ão grralEm conformidade

f ,1\ Ilrparli~ã()

com o disposto no artigo 134,0 do

1'0-

gulamcnto para [t organisnção da reserva do exercito activo
de 31 de d zembro do anno proximo passado: hei por bem
nomear alferes de infnnteria de reserva, nos termos da lei,
os chefes de to('C~rLO, de La classe, Eduardo Angnsto Martins, o Antonio Augusto Rib 'iro, (' de 2.'l classe, D(ll'nal'do
Severino da Cruz, todos do cxtincto corpo (la, gll:ll'<la fis-

cal.
O ministro e secretario d'cstado do.' ncgocios da gn 1'1'a
a. sim o tenha entendido e fa)'/l, (' xecutur. Paço, cm f) ele

julho til' lR!l:J,-nl~I.
Furtado.

'JOI'!)/!

Calldido

C01'(ZeÍ1'oPinheiro

Srcrrlaria d','sl.ulo Il()~ nrgorios tia glll'ITa-nircr~ão grJ'ill-

i_Il

nrJlarti~âo

Em conformidade com () disposto 110H artigo::; { 1.p O ( :L"
do rcgulcmonto para a orgauisn 'ao ela roserva elo C~ .rcito
activo de ;a (h, dczcmlrro (lo anilo proximo passndo : hei
por bom 1l011ll':U' cirurgião njudantc de J'(' 'c1'va, com gráduaçao de tenente
reserva, o bolando rcservi 'ta, medico-eirurgião
pela escola mcdico-cirurgicu
(1(, Lisboa, AIltonio ]j~':mcik!co de Azevedo, pelo lurver rcqu 'rido e cstur

a,

}l1)S t{,l'IlI0S

da lei.

() ministro C secretario d'cstado (I Jl('go('ios (la gllprm
assim o ten hu CIl!P1Hlido (' f:l<':l c ('C11!al', I':u'o, 1ll D d
julho d HlH:?,
m·~l. .fO)·fle f'I1IH(ülo (lord,·il'l) h'Jlhl'Íl'o
PUl'tlldo.

Srcrrlaria tI'elado ,ltI~1I('go('ios ,Ia gurrril-])i('('r~il0 g('I'itl-I.A 1I,'parti~ão
Em 'onfo1'll1i(lacl(' ('Ulll <li. po. to 1I0H :trtigofí H2,o )·t1.()
(lo l'l'gnlmll('llto Jl:tl'a ti 1l!'g':\lli lU/O lla I'l' (']', a ,lo I' 1'J'('ito
activo dI' :31 d(' t!('7,PlIlhl'O II) HI1110 ]11'11 "illl0!ln
:1110: llt'i
}lO!' !ll'1l1 nOIllP:lt' phal'lIUll'l'lttil'Q
I\':t ('Ia. I' tI(' I't' (']"":1,
(;OIU gTatlllH\.'. o d,' alli'l'(,
cl' l'{'~('l'\":t,
phal'Il\:lI','uti('(I
,Jo é do Amar/ti Lar'aJ]jl'il'il I' ,'ilva,
111'10 ll:lv('1' I' '(I'!t'rillo
I)

t)

(' t'star

110,

() lllinistl'O

tl'l'mo

('

da I('i.
«('I'('lnrio

11'p ,t:ulo (lo.

o t('!llm ('ut 'lIdi<lo (' fat'a
Julho Ilt I !):J,
HEI, JUI'[J
:\8siul

/"10"11110.

1I('r~()ciOH

I' '(,l'1Itm',

l/lIdiau

Pal'o,
'Ol'r!

da

"111'1']':'

1'11]

!) dI'

il'o /'il/}, iru
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dos np' ncius tia marinha r 1IItr'lJllar-J)ir!'c~ão
p nfparti~ão

rs
gl'ralllo
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ultrilmar

~()n\'indo Ieíinir _ regular a situal'ao UOS ofticia s miliS
empregados civi r qnisitados para o erviço da

compnnhias d :.\Io~'aJllLj(IUe, Inhmnbnn
c Ibo, no
lei d(' I:? (lo abril do COI'1' sntc anno :
'1'< ndo ouvido a junta con sultiva do ultramar
o
lho de mini 'tro :

t J'IllO

(llt

Hei
d crcto

PO!'

tarjo

Ir,

COII

'.

bem appl'Úvar o re~IIJalJ1 nto que faz parte d'esto
haix» (l!'\,..ign:1I1o pelo ministro ' recrcturio d' tado <lo ll('~() .ios <la marinha c ultnunar.
O pr .sident <lo ('011 'lh,o de ministros, mini tro (' .' • .r _

t:lllo

ao'

IICf{(/('JI)S

da fazl')Hla c int rino do

tio reino, (' us mini .tros (' sr-cr tario. d'· tado (las diver"H l"'parti(:(I{",
a""illl, () tenham
'lIkllllidn I' facnm
,_
mtar. PlI!.'I), em li II ,)111110 11(· 1 !):!,
ltgl.
./1),,: l Iio»
Ferr. ir«
..ln/uJ/iu Telle» JI /'1 ;/'(/ (I, ~ a 11/II'(ll0/( J'io/l/I'
t l
JII1'!/' (',(//,/i(/o
111',]1'/'/'0
J>il/llt i,'o 1'III,t,(lIo
Pr(//!('; ('II .JoI/IJ/lill/ FI I'/, ';"0 dl/ AI/IIl1'cd P tiro I "i.cliJI' '/11 ()UIJi,1
" 'lI/I

i/'(/,

Regulamento a que se rerele o decreto d'e ta data
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provendo-se os seus logares nos termos da legü;h_t~âo respectiva e cessando o serviço dos empregados
de nomeação interina.
Art. 3.° Os empregados
a que se refere o artigo precedente, quer pertençam
ás repartições
do reino, qu r ás
do ultramar, não têom direito a transporte nem a subsidio
alg-um pago pelo estado.
Art. 4.° Os empregados
saídos das repartiçõ s do ultramar que ahi houverem
completado tr s anno de
rviço effectivo e se impo sibílitarem physicament
d continuar no serviço das companhias, o que d ve
r verificado
pela competente
junta de sande, sem contar m o t mpo
de serviço nccessario
para poderem ser aposentad s nos
termos da lei de 28 de junho d 1 64, e bem as im os
que obtiverem a apos ntação, tê m dir it ao abono d
passagem
de r gresso para o r ino por conta do
tado
para si e suas famílias, olicitando-a no pras o d um armo.
§ unico. O direito ao abono d passag m de r 'gr 8S0,
de que trata
st artigo, ó xtcnsivo aos officia 8 militar s que, estando no ultramar, contar m tamb m tr s annos de serviço
ffoetivo m cargo publi os ou commissõ '~
para que tenham sido nomeados pelo gov mo.
Art. 5.° Os cmpr gados addidos
m conformidad
om
o disposto no § 2.° do artigo 2.° que, p slo s u t mp de
serviço publico, addici nado ao do serviço nas companhia ,
adquirirem
dir ito á ap s ntação, serão apos ntados nos
te-rmos dn lo er islação appli -av 1 com o v neim nt <ln 111s
competir
m r lação ao ord 'nado <lU p r .ebiam no xercicio dos seus antigos logares.
Art. 6.° O tempo d II rviço nas companhia
c m(,(,'Hl'lt
a contar-a
pura a promoção por anti ruidad , 1'< C l'lHa,
apo' ntação e .onc
ã. d m dalha hOllOl'ifi as, d d' o.
data 'lll que Ol:! offieia s militar i!
rmpr gadm~ 'ivi ..
'r apres ntarem na s e1' ,tari:t do gov mo g<'l'tll <111, pt'ovin
eia do MO<;:llnhiqu ou un do dil'itl'i tonal'
for 'lll l'l't-IÍtlir.
nni<:o.
lO governador
do' di tri ·tOtol parti ip:tl'i\o ao
o

*

gOV<'!'IHldol' grral lU! data (ln. apr f:i nt:u:ilo <lo !1m 'Íac~
mililar s e 'mpr 'glldol'i civi', IUi im ('0010 <Jua 'Stlll ')' ()('<:OIT('ll(,ial:l
qu l'Olll 1" pito II (,li 'H IW di'cm dI' <[HC ('011
VI'1I11:t havl'1' cOllht'<:illl 'nto oflicilll.
. Art. 7." O g'ovet'l\lHl r gt'l'lll da lU'O iJll'ia llllmtllli '111':\
a '{'I'daria d'cllt.ad!l dOH Jwgocios da lu:tl'inlllt I' ultrtllll:\l'
a. datlll! 1'111 qm' 011 oflil'ia!'t; militar 'S I' Ot; <'mpl'l'{;adol:l ci\'l", qll(' 1111.0 furl'm dI' 11001l1':l(':O pl'ovilll'i:tl, II(' apl'(' ('nllll'I\lIl pllra
servi 'H da l'otn}lllllhi:t8 (' nllndü,dt
('11\' tl'lIl0

(I
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nte lÍ. me ma r partição todas as informuções necessarias pnra a succes iva liquidação do t mpo d'aquell
erviço,
Paço, m 9 de julho de 1 92,=Jr','all('ú/co Joaquh» Ferrrira do Amaral.
III

melaria d'e lado do ntgocio da guerra - Dire çio gml- :l.a R~parliçáo

r relaria d'e:lado ti

neg ies da guma-Dire~i

~eral- ,raR~parliçi

rocio da gu
./1/1'!!.,

1'1'1\
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Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direc~ão gcral- :loa Rrl)arti~ão
Hei por bem de'terminar, cm conformidade com o disposto no decreto de 12 do corrente mez c com as disposições dos artigos 35.0 e 31>.0 do decreto de 28 ele outubro de 1891, que it matricula no curso ele cngenheria
militar da escola do exercito, no futuro anuo lectivo de
1892-1893, tão sómcnto sejam admittidas 13 pra~as de
pret, e que todas as re tantes que, por haverem completado I) curso sup rior preparatorio, tiverem dir eito :'t matricula na referida s 'ola, ejam ele tinadas ao curso d
artilhería.
O ministro e sccrctnrio d' catado elos )) .gocios da guerra assim o tenha entendido
fll n ex cutar. PIlr;O, nu lH
do julho ele 1. '\)2. • HEI.
JOI'!}I' Cal/llido COl'rlliro Pi1111piro Furtad o,
o

Secretaria tl'rstatlo dos ))r~ocios da gllrl'1'3- Dil'r('~ão gCl'ill-

:1,:1

Jtrl,aloti~rl(1

Hei por b m determinar, em conformidade '0111 o dispo to no decreto do 1.1 do corrente mez e com aIS disposições do artigo 34.0 do decreto de 28 de outubro d
18D1, que I\' matricula nos cursos de infanteria t· cavallaria da escola <lo exercito lIlto
jnm admittidas, no anuo
lectivo ele 1892-1893, mais do 24 p1'aNls de prct Rendo
21 para () cnr 00 de infanterin c :3 para
de cavullarin.
Quando o nUI1)('I'O de pretendentes para qualquer dos
cursos fOI' superior ao (JlH' íicu d . ignado, de 'd~verificur-se então o ioncui .. () n quP () mesuro artigo,
ref 'l' ,
conour o qw' :-iOl'á doeum ntnl (' f·itn pl'rallt Illn jUl'y nomeado pelo ('oJ1selho d instruc<,ão da c 'ola do ('.' r 'ito.
() ministro
S >('l'dllrio d'c ti do do!'!n gocio:-; <la g'IlCl'ra assim o t 'nhll entendido . fit('a '0 ·utar. Pa o, Ul 1:~
de julho de J D2. =HEL - Jm'[l" (!wIIlirlo Crmft-i,.o I)i?lhn'J'o Furtado.

2. o - Por decretos de 9 do corrente mez:
Regimento

de infa.ntaria. n." 6

. Pura gustll' m; vanta ,o 'Ils 'l!Itao 'l('(lida llO ~ lmico do arttgo 1.0 da t'llrtn. de lei rl(' 1 de. maio II ll-ifif), 11011 termo do artigo W.o da ('arta c1 h·i c1(' 2;) cll' ahril cl· 187G,
(). cil'lll'gi o 11]('1]', Fl':uH'il:wO Angno t. ti: Clr:w;~ (~(ll'I'('i
FinO,. por Ü'l' ('ompldado (h·z anilo elo, I'l'vi elf(· ·ti\ o JlO
r 'fcrIdo ('x<'l'l'icio,
(I
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Disponibilidade
O capitão d cavallaria, Thom ~ Gomes Pereira J unior, o
tenente de infanteria, Alfredo Grecorio Ferr rira da 'osta,
e o tenente do quadro das praças de guerra, Antonio Antão
Almada c Oliv ira, tod s ern inactividade
t mporaria, por
ter lU ido julgado
prompto
para todo o erviço pela
junta militar do saude,

Por decretos da mesma data:
R sformndo
regim into d

po to d
infant 'ria

'arg mto do
7, Antonio de arvalho , por
t rido
julgado incapaz do S 'rvi<;o activo P la junta militar de Ilude e lhe aproveitar a di po. icão do artigo 6.0
da carta de I i <1(' 2;3 de junho ele V O.
Reformado
no posto li, ali r , o prim 'iro are .nto
guarda-p rtas
.orrnuando gpral 16 artilheria,'Anfunio
.Ios Pombeiro de •'ou !L, pelo haver' r '(IU 'rido . t 'rido
julgudo ine, paz do
rvi 'o activo P 'la junta militar de
saud c 111, nprov itar a di po~i<;a() do artigo 6.° da carta
de lei de ~3 d junh
<1 1 O,'lll .onfonnidhd
m () arti N'() 1. ° da carta de 1 i de 2;3 do ago to d 1~ 7.
110

alfer s, o primeiro

11.°

ao

Por decretos de 13 do mesmo mez:
Regimento de oava.llaria. n.O 7

'I' mente, (I ten nte le cavallari
m disponibilidndn,
quim IIygino de \z v do 'anluw.

Jo _

Ina.otí'1ida.de t mpor ri
do r 'giml'nto de ." IIm'ia n. ti 1
que Pcn'im, por t('r idú juJ '11<1, in ':tl'az d
porarialU »lt·, I' la junta militnl' dn nnd .
t munt

. .O-Portaria

J o {arrYi~o, t m-
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nego cios da guerra, que d'esta data em diante se observe
o seguinte:
1.° Até ulterior resolução cessa a concessão de novas licenças para estudos nos lyceus.
2.° As praças que actualmente frequentam estudos nos
lyceus terão direito á renovação das suas licenças se, com
bom comportamento, tiverem pelo menos obtido approvação em metade das disciplinas que frequentaram no anno
lectivo anterior e estiverem nos casos de poder concluir o
curso de sciencias antes dos vinte e cinco annos de idade.
3. ° As praças nas condições do numero anterior devedo matricular-se em annos completos do curso de sciencias ou, pelo menos, em duas disciplinas que lh s permittam ir completando pela sua ordem os diversos annos
d'aquelle curso.
4. ° Os requerimentos d' estas praças deverão, pela vias
competentes, dar entrada n'esta secretaria d'estado até ao
dia 31 de agosto de cada anno, sendo acompanhados das
certidões dos exames que as referidas praças houv rem
feito.
5. ° As praças, ás quaes forem concedidas renovações
de licenças para estudos nos lyceus, apr s ntar-s -hão todos os domingos nos corpos ou destacamentos a que pertencerem ou estiverem addidas, andarão s mpre uniformisadas e serão dispensadas de todo o serviço.
6. ° Estas praças recolh rão immodiatamcnte ao corpo'
logo que percam o anno por faltas ou p lo seu pouco aproveitamento, e ainda quando pelo s u irregular proc dimento
deixem de ser credoras da licença que gosavnm.
7. ° Serão concedidas licenças recístadaa para fr qn ntar estudos nos lyceus lís praças de pr t que, tendo p lo
menos um anno de praça, as requererem em tempo compotente, ficando, porém, igualmente uj itas
obriga Õl'S
que nos n.OS 2.°, 3.°, 4.°, 5.° e
se impõem ás pra a
com licença especial para estudos.
Paço, em 13 do julho de 1 O~. JOI'[}(' CIIlIIlirlu COI'deiro Pinheiro Furtado,

a.o

á

4. ° - Por determinação de Sua Magestade EI-Rel:
2.' Divisão militar
Inspeetor do material de ....11 1'1'11., o coronel (lo .stndo
mS.a1lordo artilh ria, José do Sncrum nto ti Az. ivcdo (\
1 va,
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Estado maior de artilheria

Coronel, o coronel do regimento de artilheria n.? 2, José
do Sacramento de Azevedo e ilva.
Capitão, o capitão do regimento de artilh ria n.? 5, Jo é
Rodrigues Lopes de M ndonça e Mato .
Regimento de artilheria

n.· 2

Coron I, O coronel do e tudo maior de artilhería, Eugenio Aueusto Cardoso do Amaral.
Capitão da 10.a bateria, o capitão do regimento de artilheria n." 5, Alfr do Jo 'e Durão.
Regimento de artilheria

n.s IS

Capitllo da 3.(1 companhia, o capitão do regimento de
artilheria n. ° 2, Alberto Ade lino Maia.
apitão da 4. a companhia, O apitão do r gimento de artilheria 11.° 2, João ome do E pirite auto.
Regimento de cavallarta n.· 10

'1' nente, o ten nte do regim nto de cavulluria n. o 7,
José de Tavar s Morae

da Cunha Cabral, P lo pedir.

Regimento de caçadores n.· 8

T n nt , o t nent do regimento n.? 5 d infanteria do
Imp rador da Au stria, Franci co Jos \ Antonio :MarÍ<t
Pinto.
Regimento de infanteria n.· 4

Tcn mt , o tenent do r gim nto d infant ria n.? 24,
Fran'i 'o Maria L 'itiw, p lo p dir.
Regimento n.· IS de infa.nteria do Imperador da Austria,
Franoisoo José
'I'en nte, (I tenente do r 'gim nt de cuoadure n.? \

-João Aueusto

\. 'ar de FI' ita ..

Regimento de 1nfanteria n.O!IS
~apitAo (la 2. .ompnnhi« (lo 1. Q bntnlh! o, () 'apit: o da

1..' companhia do me uno batlllhao, Franci .co d Paula
qamn. arvnlho.
'npib () da 1.;L ccmpanhia (lo 2.0 batalhão, o capitão do
r gim nto d( infnnt I'ill. n." :?2, •'cba tiào hl 1'1' iro d'
.'cna abral, p lo IH'dir.
Regimento da infantaria n.O17

Alfer ,s, o alf r 'fi do r gimcnto de inf:mt 'ria !l.o _~, Antonio l\Inllu I ela Silva Machado, p 'lo pctlir.

.no
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Regimento de infanteria n." 19

'I'euente, o tenente do regimento de infanteria n." 21,
Manuel Rodrigues Teixeira, pelo p dir,
Regimento de infanteria n.v 21

Tenente, o tenente do regimento
Augusto de Sousa.

de infanteria n.? G,

Albino

Regimento de infanteria n." 22

Alferes, o alferes do r gimento de infunteria n. ° 17, Sesínando Antonio elas Chagas Franco, pelo pedir.
Regimento de infantaria. n.s 24

4

Tenente, o tenente do regimento
lexandre dos Santos, pelo pedir.

de infanterin

H.O

4,

Declara-a ' :
1.0 4,ue por decreto de D de junho ultimo, publicado no
boletim militar do ultramar n." 7 d'cste anno, foi concc<lida a medalha de prata, algarismo 2, de serviços no ultramar, ao major do rcgim snto n." 5 de caçadores do EI.
Rei, Pedro Fran 'isco de 01'11 ,11m; PCI'l'Y da Cumara.
2, o Qn po!' decreto de 2 do corr mte m 7. foi .onf rida
a mercê do grau do cnvalleiro da antiga, nobilis imn (' . clarccida ordem de S. Thiago, do mérito Hei mtifico, Iitterario
artístico, ao cirurgiêo njudnnte do r 'gimt'llto de
ínfantcria n.? 1!l, Jonquim Ferreira de Sousa OIll'('('Z.

6,

0_

Srmlaria d'estado dos nrgocio. da uma - Dirl'r~áo ~rral- P IIrparll~ão

Cond corados com a medalha
do r gulam nto approvado
por

militar,

cm confonuidad

cl 'r to d 21 de d 'Z nu-

bro de lR G:

Regimonto da caçadores n." 3

Mu il'o cip 2," l'latl t' Antonio
Graça -medalha de pl'~ta.

do E pil'ito

" IIto da
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Regimento de caçadores n.s 11

Í'icO'lUHlo lial'g .nto n." õ6 ela 2.:\ companhia
talhão,

Amancio

Soares -

do 1.0 ba-

medalha de cobre.

Regimento de infanteria
Soldado 11. ° 17 da 1. a ompanhia
GOll)alv s-meclnlha
de cobre.

n.· 15

do 1.0 batalhão,

Luiz

Guarda municipal de Lisboa
Primeiro cabo n." 60 da 4:.a companhia,
jal'nciro - medalha ele cobre.

Franci ico An-

tonio

Guarda municipal do Porto

•'oldado n.? !l ela 1.01. companhia,

:\Iamwl Jo: '._

li

'da-

lha ele .obre.
Guarda fiscal
• "gll1Hlo
:t1'g-I'IJtO n. o 77 da 3.:\
4., Antonio Augusto .'OHl"S-li

ompanhín

do batalhão

dalha dI' cobre .
•' 'gundo .ubo 11.0 127 (la 4.:\ companhia (lo batalhão
u." 4, Polycnrpo
Martins dos I eis JUllior-m
<lallw (1(,
11.°

cobre.
•'oldado~, n.? 225 da I." companhia elo batalhão 11." Ir
L '011:11'<10 Fcnuuidc , II." 272 da L' .ompnnhin (lo O:ltalhào 11.° :3, .J(d· :Maria, e 11.° 30 ela l." .ompunhia 0.0
Imtalhão II. o ;3, .To, é Lo!,!' do. .' unto - medalha d(· ('0_

01' .

•

Direcção da. a.dministração militar

d

~hpil'allt(! com g'l'adul\' () (li- alf 'l't , •\ t!i ln II mrique
Antas LOJl('" (I.. :\[:tl'C'clo -lll '(Ialha eh, prntn.
Commissões no ultramar

Mnjol' de infnnteria SC'lIl prejuizo
de :mtig'lIiflnelf>,
lh('nnf' Ali '11 t (~om('. pf·r(·ir, - mf'll:tlha II pmt,.

7. o -

('('r!'l.tri.t dOr

lado de· nt

16 d.I J[U rra -

Olli-

Dirtr ão gml- I. II pUliçi

D('c1al'a. C' (pI!' 110 dilt ti (lo Cort't'utf' 1t1l'Z apr ('II 011
II' '!lta ('l'ptnrill (1' ' Uido o cllJlill fi do l'xtilH't() r !?Ílllt'ntll
dI infantt'rill do ultl'i1m r, )(anup! .J) ',,1 A ui. I' '} I'Í 'o
por lião h'r :let'(·it:ulo a collo('aç: o 'pi II!, foi (llld

w:

ORDEM DO EXERCITO

412

N.· 18

quadro de commissões da província de Angola, pelo qU('
fica na arma de infanteria a que pertence com o posto de
tenente e na situação de dísponlbilidade.

8.

ú_

Secretaria d'estado dos negocios da gllma- Direcção geral- P Repartição

Sua Magestado EI-Rei manda declarar aspirante a official, por se achar comprehendida nas disposições das cartas de lei de 17 de novembro de 1841 e [) de abril d
1845, a praça abaixo mencionada:
Regimento de artilheria. n.· 3

Soldado servente n." 24 da 9.:\ bateria e 1:34[) de matricula, Antonio de Sant'Anna Cabrita Junior.

8.°_ Secretaria d'est"do dos negocios .Ia guerra-Direcção geral- 3.:1 Repartitão
Em conformidade com o § 1.0 do artigo 42.° do plano
de rcorganisação da escola do exercito decretado em. 2
de outubro de 1891, declara-se que os primeiros sarg ntos graduados aspirantes a officiaes, João Ernesto Ar ias,
e José Augusto de Mendonça, do corpo de alumno da escola do exercito, perd ram, desde o dia 8 do pres nte m z,
o direito ás graduaçõ s que lhes haviam sido cone didas
pela ordem do exercito 11.° ar> do armo proximo pus ado;
voltando o primeiro à sua anterior situação de segundo
sargento de infanteria c o s gundo {~de soldado, por haverem perdido o anuo e exhaurido a tolcrancia.

10.1)- S eretaria d'rslado dos IIr~ol'ios dil ~lIma- Dircr~r.u ~('r:ll- 3.a IIf'llarli~~o
Declara-se

qu

todos os r('qn rim ntos das pr;I~:IH di'
pret inderem licenças pllra sstudo na
univ rsidado ele Coimbra, na escola polyt \ hnica d \ Li boa, na academia polyte 'hni a elo Port , no instituto de
agronomia c v t rinnria,
na' cola do . rito, d verão,
P .las vias competente , <lar entrada n' . ta
r taria d' tado até ao aia Ir> do pro. imo m z ele aot mbro, d vendo
tal!8 ~'cq1tcrinwnto SOl'plll li ompnnlulIlos 'Olll o do 'mlll ntOfo! ltttcl'lu'ioK indil:!p 11 avei' para n llu~tri 'uia qu' l' 'qw:l'orem.

P" t do excr 'ito qu
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d'cstado dos negocios da guerra - Direc~ãogeral- 3. a Reparti~ão

Em conformidade com o disposto no decretos de 28 de
outubro de 1891 e de 13 do corrente mez, e com as instrucções regulamentares provi oria de 16 de novembro
de lS91, declara-s que os r querimcntos das praças de
pret do exercito que pretenderem matricular-se nos cursos
de cavallaria
infanteria da escola do exercito, deverão,
pelas vias competentes, dar entrada n'esta s cretaria d'e _
tado até ao dia 15 do pr ximo mez de setembro, devidamente instruidos com o' documentos litt rarios exigido'
P 'lo artizo 34.0 do referido decreto de 2 de outubro de
1891.
12.

0_,

metaria d'cstado dos ne~ocios da r;urrra-J.
da contabilidade publica

a

R('parti~ão da dircc~áo ~mJ

Para x cução do d terminado no d creto d 22 de julho de 1 91, publicado na ordem do xercito n.? 22 d
2 do dito mcz, na parte qu diz re pito il relação nominal do funcci nario do stado: determina. ua Magestade
EI-R i que a auctoridad s depend ntes d' te mini trio
volvam á. 5. a r parti ão da dir cção g ral da contabilidad publica, até ao dia 31 do corrente mcz, a folha'
qu lhe vão ser nviadas, devidamente pr nchida na
conformidade das instrucções qu a acompanham.

a

13.0 -

ecreiaria d'e lado do ne oci s da ~ucrra-;;.a Reparti~io da dir .ão gml
da conlabllidadt publica
da' instruo-
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chivados, possa visar ,os boletins e enviai-os conjuntamente
com os requerimentos
ú caixa geral de deposites, pura terem o devido seguimento,

1-1,0 -Dircc~ão

da admiDisl]'a~ãomililar- 2,:1 Rcparli\ão

no dia 30 de setembro próximo futuro os
sobre o fornecimento de rações de pão
para o exercito ; e cumprindo providencial' desde já ÚCCl'CU
do da futura cpoeha, que ha dr' decorrer de 1 de outubro
(10 corrente anno a 30 de setembro de 180:3: dctormiua-so
que as arrematações
para este fornecimento
se effectuem
pela fôrma ahaixo indicadn, pam as forças (lue não são fornccidas pela padaria militar de Lisboa o suas succursaes, seguindo-se
n' essas urromutações
o qno sobre o assumpto ele que se truta dispõem os rcgulnmentos da administração ela fazenda militar d 10 de setciuhro de 18G-l-,
geral da contabilidade
publica dI' 131 do agosto de 1 81
(' mais ord .ns em vigor.
As arrematações
serão feitas em separado para t':Hltl
corpo, para a tropa estacionada ou qne transitar pela }>ovo<tçktO onde o corpo estiver aquartclndo
na epo ·lla da
arrematação,
'para a' forças qu' d'cllo destacarem até ;i
distancia de 30 kilometro o,
Nas Iocalidadca
em (pU' houver muis do um 'ol'}>o, 1:11'
cm resultado dns prit)'l\i'I se a .ct-itarcm clif!,pl'cntes }lre<;oH,
será prof 'rido o da HI'l'elllHta<;:io lllnii'i baruta para todo',
bem como para o fornecim mt« (la tropn <III!' foI' estacionllr n'CHSai:l localidadcs, pam a (l'll' pOI' ali tr<ln 'ital' (' pam
a elo:'! de:stacmllcntos, t'O!1l0 a 'im:t e in(liea,
Ü:; eontralos deixarao
de ter ctl"ito qU:lllllo convÍ<'!' no
governo lllalHlar
fa~el' (I forll 'cim 'lltO por :ltll1lilli::;trnçt 0,
em <tn o 11l'l'(~lllatallt . tenham <Iil'pito a ind 1l11li~al'a(),
p ranh\ o COJl::lclho administrativo ela pr/I<'a Ilu P Ili('h •
ted, logar n arl' 'Jl1atn~;w para () fm'I)('(·jllll·lIto la .. iill'l::t.
ali 'staejoll:lllas
ou (I'tl' por dIa tmll. ital'l'llJ, :I'il<i81illllo ;'1
lllOl:!llla at'l'emata~ao,
com \'oto dt'lib('I,;t!i\ 0, (I l'lllllll11I1\ll:tllll'
do dl~stat'alll uto na Jitn pt'a 'a,
Terminando

actuacs contratos

Em todu

08

mais

d('i'lta

'UIl\!'nto.

})I'IIl'I'ClC'I"o

:'l~ arr 'mata 'oe,

ao

lia 'ollfnl'midnt1!'

1··lIa

igttnl-

(lo di Jlo to llO
artigo H 17, ,0 a 1 3,°
<.'itado 1'( glll:tlll 'llt() (til :lthnilli. tração ;11\ fazclHla milita!', ~t'lll})J'( qu' I c la (li (;ll\('i:t ('m !]n
(' te.la~l <la óde do. 1'<' )wcti\'os
'UI'POo
nau)lo
:l1Il 1'1'
forn~'c,dof! pelos 1I1'l'l'lIIatantpH do IIlI'mo.,
dl'\'('lltlo
()
offi<.'la s COIIllIl!\udant
(lo!:l ,1\. t: ':lIIII'llto" qllando II li-

mente
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citasoes nao tiver m legar perante os 'OlllS('lllO~ eventuaes,
a, sistir com voto deliberativo ;IS s '''soc~ dos con elhos perante os (luae ellas se effectuarcm.
O::; d spositos que os licitantes, segundo o preceituado
no artigo 133,° do mencionado rcgnlallH'nto d 1 ()-! "ao
obrigados a apresentar para serem admittidos Ú licitação,
e cuja importancia os conselhos aclministmtivos
declararão
no:" 1", pcctivos annuucius,
devem ,. '1' feito' em dinheiro
ou titulo, <1(' divida publica fundada 1)('10 cu valor ])0 III l'eado, (, igualmonte 01:\ rl'nquellc
a qUPlll for adjudicado (I
fornccimcn to' os primei 1'0' no' cofr
elo' conselho' perante o {Jlia I' tivcrr-iu 100':11'as licita 'o H, o os 'egulldoiS
nn caixu "'('mI de dcpositos ou n 'dplega 'u(" Ú disposi\,':lO dos
m smo
con lho', conforme dispõ
:t circular
11. o 3:? de 2() de julho
<lo 1 'H7, da di!' cç'w (1. admínistraçâo militar,
\1'111 das 'ol)(li(;o S iupra indicndns ficam o COIl 01110::admini .trntivos auctorisados
a acrescentar
as qlH' jul 'Iirem conducentes
a a 't'ogUl':ll' o bom forne .im mto c ;I,.
vantngen:
da fazenda, diliecncinndo
quanto po ....ivel Ilul'
uns m'l'Clllata\,'õcH l'C'ja inclui do o fornr cimento ele todo .. ou
<lI' lJ;tl'tc <l01:!dl'8tat';11ll 'ntos qn' OH r "pt'ctivo'
corpos clll' m,
Logo (lU ()' rd' 'rido' cOlu·lho
tenham cOlllH'cillllllto
<1\. 'ta (kt 'l'mina 'ao, t:tn o :nllmll 'iar: abcrtura das pra('a~, ('gnnclo st: tUt'1I1Oh artigo
J :10, o (lo lIwlIl'iouac1o 1'('-

M'l~lallwllt() ele 1 '()~,

I'

7ü,o . 77

,0

<lo <la l'olltaoilidad

hltt'a, ]ll'oeell('lHlo dl'})ois na conforlllidad

•

110 (','t,

pll.

heI l'idv

}Wla 'ircnlal' 11,° 11 11· (j d lJl: )'1' d' 1 '"
til'\" 11(10
dc:clal'; l' 110 alllllll l'io o l'cr!':!!'
qur.
1': ('Õl ' (' a' rI' 11 div:
(11I'llltillu(l ,I'lll h. nl10 1:1 '1111:
h 'lIa n," ~;) :tlllH', a no dito I' '''nlallll'nfo tI(· J GL

a·

1:>,"-

Hirtl'l

II

da admini

Ira :lo lIIililar-

2, R P rli

~
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a cargo da padaria militar de Lisboa, e em relação ás que
forem precisas para aquelles que estacionarem ou transitarem pelas ilhas se proceda nos corpos ali aquartelados
ás respectivas arrematações, cumprindo-se o determinado
nos annos anteriores sobre este assumpto.

16.0-Declara-se:

1.o Que o cirurgião l1judante do regimento de infanteria
n." 22, Antonio Pereira de Sousa, desistiu de trinta e
quatro dias da licença registada que lhe foi concedida pela
ordem do exercito n.? 12 d'este anno.
2.0 Que o capitão do regimento de infanteria n." 23,
Augusto Duarte Leão, desistiu de dozceeis dias da lic nça
registada que lhe foi conccdida pela ordem do exercito
n. ° 17 do mcsmo anno.

17. o _ Licenças concedidas por motivo de molestla aos omclaes abaixo
mencionados:
Em sessão de 2 de junho ultimo:
Regimento n.v 6 de oaçadores de EI-Re1

Tenente, J oito Pedro Gomes Rib iro, sessenta dias para s
tratar.
Regimento n.· 1 de infanteria da Rainha

Major, José Joaquim de ousa Mimoso, qual' nta dia
para fazer UHO das nguas th rmacs no stab lecim mt a
8. Paulo.
Regimento de infanteria

n.s 11

Tenente, Francisco Gom s arn iro,
S' nta tlim, para
fazer uso das aguas do crez na sua orig III \ maia tratamento.
Regimento de infantaria n.· 21

Alfcr s, 1'11odor

Gil d

dias para eonvalesc r

m ar

I:l

Figu ir ido Carmona, trinta
do campo.

Regimento da infanteria

n.· 24

Tcn mt , José da Silva Band 11'11, noventa dius para
valescer m ares do campo.

ou-

Disponibilidade

'I'cnonte (actualmente no I' 'gim( nto (1(\ infantcrin n." 13),
Rodrigo Juymo
'ol')'(·ill, noventa (lia. vara .. tratar ('111
ares (lo campo.
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Em sessao de 17 do mesmo mez:
Regimento de eavallaria n.· 6

Tenente, Jacinto Maria da. Rocha Rodri
vinte dias para continuar a tratar-se.

ues Bastos,

1 '. o- Licenças registadas concedidas aos oIDclaes abaixo mencionados:
Estado maior de artilheria

Prim iro tenente, José J aquim B rnardino de
vier, prorogação por noventa dias.
Regimento de artilheria

Primeiro tenente, Arnaldo
r ira, vint dias.

J

ena Xa-

n.s 2

aquim da Cunha R lia P _

Regimento de caçadores n.· 8
Capitão,

Luiz

andido da Natividad

:M na, trinta dia

Regimento de infanteria n.· US

Alfer

,José

Ago tinh , trinta dia.

, pro rogação
Regimento de infanteria n.· 21

CapWto, Luiz Fau t
II d
ia , trinta dia ..
~lfi r '? Theodoro Gil de Fi ....u eir do armonn, qual' nta

e meo dias.
irmgião mór,
venta dia.

ba tião Augusto •~o ueira Soar

,!lO-

H>. o-Foram conOrmadas as licenças regi tadas que o commandante da
1.a dlyls~o militar e o do commando militar dos Açores centrae conce-

deram aos omclaes abaixo mencionados:

Regimento n,· 6 de caçadores de EI-Rei

no.

Ten 'l1t(', Fernando dlt
ta AILuqu 'rqlll', trinta
el) dia .
Regimento de oaQa.dores n,· 8

.m-

Uapit: 0, Manu ,1 de •'lt P .reiru, trinta dias,
Luiz Candido da l Tatividad
lena, d(,z dia ,

napitlo,
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Regimento de caçadores n.O10

Alferes, João Maria Ferraz Júnior, vinte dias.
Regimento de infanteria

Capitão, Manuel de Pina Freire
Correia, quinze dias.
Regimento de infanteria

n.O 11

da Fonseca

Ferraz

n.· 113

Major, Francisco Augusto Martins de Carvalho, quatro
dias.
Jorge Candido Cordeú·o Pinheiro Furtado.
Está conforme.

o

direotor geral,

SECRETARIA J)'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
2;1 DE .JULHO DE 1892

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se

o seguinte:

ao exercito

Curta de lei

J ." -

linisterie do negorios lia fmoda - Gahilll'lr do rnini~IIo
DOM ('AHL<),'.
(\ dos .\1 nrn!",
súbditos qn H~

pllr gl'll<;:l d Deu,", 1 i ele Portugal
etc, Faz mos ,II01')' II todos o: no IIS

('ÔI'tI'H

""1'1\

elp{'I'~tHrlllll

r' JHí~ (plerr'llllls

a lei p/.p,int,,:,
,\rticto J.0 E applicnvel ao mujor de infant ria <10 .1'1'cito do Portugnl, Alvxnndre
\1001'10 (ln HIlt'ha " 1'})1l Pinto,
() (lil-lposto no artig'o 1.0 do doer to d ~O (1 abril de I. Ii,

(1111' eOIH'C'clt'll a

)'1'('OIllIIC'1l

n

nucionnl

a Cap"llo

(' Ivvn ,

lia parle' quC' diz l'f':-pl'ito ;i i~(,II(:ao do pag-allH'lIto dr' di
':l'ito , impo: lo: I' c molnmont.u
1'1 _lwCI ivo , Ilfli'\ ('1\(';11'1.. (
"\'('11(:;)'
pOl' 1lI1'1'(,(.S OH litlllo:- houoriíicos,
Ilólcioll:ll'
011
Il'allg('il'fll"',
I'" 'l'1,i(lo,; ('Ill \ irtu.lc
ell' ('n j(:f1: }ll'!' IlIdo 1111
c' ·"lfll'n('III'S
1111.\n'i( a,
.\1'1.
Fi(,;( 1'1'\'" 'ada :I 1f'g-i'III('lllj (Ill ('flllll';II'ifl
:\(mHlfllllll portanto II IfI(la II ,III .toridud ,a (1'11'10 II
l'lIUIHx'im mto « x CIl 'Ioda pl'í' en te lei pert ncer, que a
l'l1mpl'am e glllll'elelll " façnm cumpri)'
guardar tllo inh>irallH nte r-omn n'clla '0 "olltt"m,
O IH" i(lf'llt
do '011 1'1110 ele' milli Iru , mini tI'() t' ('.
l'I'<'IHrill (I'" tllllo do Il\ go 'io do reino, I' II mini tI'o I'
:<Ol'l'llario,
(l'I'''lilflo
,ln lll'gol'ifl
(111 lilzl'l1fln (' fIa 1ll1ll'illlIH
I' lI!tI'l\lnHl',
a 1;\(':1111illll'l'illlil', Jlllhlif'al' I' l'Ol'!'t I', I 1\(1" 1111
I'H 'O, ao
l!) til' :1I,,'il ti.. I. !I:!.
EL-In:r. l'om rllhl'ica {'
~,(I

I;lIal',IH,
.11m'tiII
'111'

11o

JIIRt!

/Jitl,~ },~ l'I'ril'll

}. 'filiei
l~ll(j

((J

1'1111th,

'/ol/(/lIilll

dll

arlllH

./u(ll/llim }'''[I'O d, nlÍl'(
i/'a du 11I/lII'I,{,

}'ll'f(

r 'lU

)

i""
Lo

ORDEM DO EXERCI'rO
2,° -

N," ln

Decl'clos

~f'mlaria rl'rslado do~ nrgocios da guma - Dir'N'~iÍo !JHirl-l,a

nl'lli"'li~iill

'rendo o major de artilheria, Arnaldo de Novacs U w'd('s
Hebello, completado a commis rio de serviço que descmp«
nhava no mmisterio das obras publicas, commercio (' industriu: hei por bem declarar nullo e de nenhum effeito, na
parte quc lhe diz respeito, o decreto de 30 de abril de l~üO,
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guen'H
assim o tenha entendido c faça executar. Paço, em 21 (IP
julho de 1892,=REl.=J01'ge
Candido Cordeiro Pilllll'iru

Furtado.
Srmlaria

d'eslado dos nrgorios da gllcl'ril- Dil'rc~áo grral-

I.a IIrl'al'li~ao

Tendo sido nomeado para ir desempenhar
lima r-ommis~ão d serviço na província de Angola o alferes de infnn
teria, José Augusto
La-Cueva : h i por bem promoveln
au posto de tenent , ficando pertencendo
ao exercito di'
Portugal sem prejnizo
dos officiacs mais antigos da sua
elas e e arma, nos termos do decreto com forçn do 1 i de
10 de s tcmbro de ] R4G, Outrosim sou servido ord HH!'
que e ta minha soberaua resolução fique nulla e d nenhum
efleito se o ugrnciado, ]>01' qualquer motivo, deixar do 'eguir viagem para II seu destino ou 0(' servir no ultramar
II tempo marcado
na I i,
O ministro e secretario d'cstado dos nego -ios da gu rra
assim o tenha entendido e fH<;a executar, I aço, III ~1 d
julho do 18f)2 ... - HEI.·
.J01','j(' Oandido Üordeir» Pillhei,'o
Fu rindo ,
~mclal'ia d'f'slildo .111, IlI'gorio~ dir ~rll'rra -lIin'(' 'ilO !jeral- I ,li 1I.'llar'li(irll

Hei por bom dpmittil' elo ~(\I'vi\o militar () ('il'lIl'~il () ajtt
.tanto do exel'cito 'lH inactividade tcmpol'llI'jll sem VOIlt·j
1lll'llto, oaqllim Vie ntc P('(ll'm~a Bal'l'do, por as~im o Ira
ver requerido.

.r

() miniHtl'O

c

HCH!l't'tm'io

<l'pstlulo eLOI:!ncgociot!

!lll gUPI'J'<L

a~sim o tenha entendido (' iilC;a f'xecntnl'. Pa '0, ('!ll ~ I !lI'
julho dn 1 n~. HEr.
.!ol·{r ('mulido IOI'd/'h'o J>il/llliru

Ftu,tado.
Smelilri,l .r.',I.IIlo tllI~ III'~orill~ tld ,1I1'ITtI-I)rh·.'~:1O g.'f,.I- I:' 1I.'II.rtII~rlU
}~m ('ontin'lIlid"d'
('Olll
o di!';p()~tll !lO TI," 17," (lo H!'ti.·()
HO." c no artigo~l'm." do rt'gulmn 'nto pllm a Ol'gnniHll1,' o

ORDEM DO EXERCITO N,' 1\1

ue

da reserva do exercito ncti vo
31 de dezembro do anno
proximo pm:l ado: hei por bem nomear alfer s de cavallu

ria de rC8('1'\' <I , nos termos da lei, o ex-primeiro sargento
Francisco de' Matos Vill la Pacheco.
() ministro (' 8 cretnrio destndo elo negocies da guerra
ali im () t 'uha entendido c t:l«;H executa!', Paço, em ~ 1 de
julho de lHH:!,
HEI. ./Ol'W' ('ulldido ClI1'd/'l'l'II Pinkriro
dI' cavnllariu,

Flldlldo,
,metilriil trf~ljlllo dos IIt'~ocios da ~lIma-lIirrr~ilO ~t'rill- f.l Rrparli~áll

Em cunformid.ul« com (I disposto 1\0 artigo 134," do 1'''
guiam mto pam li OI'gani açao da re ..erva 110exercito uetivo
de 31 de dez unbro (lo anilo proximo pa8 ado : hei por beu:
nomear alferes de infanterin d reserva, nos termos da lei,
os chefes de !:'i('c\ào, rle La elas " Frauci co Manuel Eu~alho,

d' 2," das' ,AlfL'(\do

esar Lobo 'a par, Alfr do
d08 I 'i' Mido " '

do Amaral Oa 'par, Ezcqniel Muximo
.Ioaquim Gunçnlve« da Costa
haves
('III'PO da guarda
fiscal.

(). ministro c secretnrio d' estado
assim o tenha entendido
julho aI' 1H!I:? , REI.

todo,' do c. tinctu

uo

necocio
h

da

"lH'I'I'U

c_ ('('utaL'. ]>a<;o, cm 2 J de
'/O/'{I" ('ftllllirl" C,ml,'h'o Pill/lI,iro

e

FIII'fad".

fllt::L

.

!linislrl'io dos lIe~otio, do r~illo -lIjn'c~ãll gml ,Ie '1Ilmini Irariin IHtlillr~ " ..ÍI ti
f. ~ Reparli~áll

:-;l~nüo HeI' 'tj,.,al'io <tu' ()
jJl'eglll' a~ pl'l)y~dc):ci:l
('Ulllflttlll('l<l.

rOV'1'IIO

,~ia

hygh'lli('a~

III hiÍiiatlu

, outl'a

'nll 'Jll
por 11 'lU tI e1' 'tur

;;1~llltll1'lH~ l','Comlll

p

'ij

('m-

:I

(1tH' a
llJ

'1Il

'II'·

d ·t't'.w

da ~alL(l(' Pllbbl'll, !t('l
o!<1
nintl':
.\l'tigo 1." •':lo dcclnl'llda· 'III vi '01' att', ao
do udual
UlIllo e('ollollli(,o a:; (li I'0Ki'.'o' 1111. l'arta~ ,I" I i (I" 10 dl'
.ialleil'o (I" 1, :) 1 I' dI' f) dI' julho d,' 1 ~)r)•
•\1'1. :?,o () g-0\'(,1'1I0 ,lal'A ('onta li" ('tir!t'
do U o '!Ut'
nz('1' dll~fa,'nldadl'l' qll«' }lOI' I';;tl' <11'('1'l'to Ih(·, 10 ('ollf"I'i(las .
.\l't. :L" Fie: revogada a l'gi~la 'ào ,'m contrario.

nm

() pl'lsiclent 1 do c lli'iclho d,' mini. tl'lI, , • n, mini. tI'O ,
l'I('cl'"turio, ti 't·~tado dI' toda .. a. l't'parti<;ii(1 , a ,im o h'nlllllll
I'lltmulidn II tiH'am
.' '('tltal'. Pa'.'o, ,'III :?1 UI' julho (I"

I, !1~.=HEl. .José
,','h'a dI', JT(1,~(,olU'('lllJ
I~illhei /'() FI/rfndu

= }t'l'allci

rul_ Ptdru

'/H",.·

/)i(/,~ }t'rl'l'lil'a-A/ltullio

Pi/lu IItll = JOI'!f1

Vido,. d« Uu

cu JUIllf'tilll
(<(

l:Jelju irú,

um/ id!)

FI

/'rI il'(

("11'11

,I"

"I',',."

11 11111
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N.· 19

3. o - Por decreto de 21 do corrente mez :
Regimento de engenheria
Exonerado de ajudante, o t<-IH\IlÜ\, Mnnuel
Fr-rreira Lima, pelo havor requerido.

d('

(1:llnpo:i

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidade <la lei, () eapitào quarto]
mestre do regimento de caçadores II. o t 1, .Torto Marti
nianuo Ferreira Machado Flambó, pelo haver requerido ('
ter sido julgado incapaz do serviço .u-tivo 11<,1:1,Í1Il1l1l militar de sande.

4. o -Por determlna.ção de Sua Magestade EI-Rei:
Regimento de caçadores n." 6
Alferes, o alferes de infanteria,
Alexandre
Baptista <ln
Costa Pereira.
Regimento de infanteria n.v 3
Alferes, o alferes do l'gimelltn de cuçndores 11.() ;3, Mn.
nuel Teixeira de Mornes,
Regimento de infante ria n.v 15
Alferes, o alferes do regimento ele infanteria
Ortigão Peres, pelo pedir.

n.11

:~,

,JO:lU

Quadro da arma do infanteria
Alferes, os ul fel' '::>, ao J'ogilllllllto de cnçudore« 11. li,
Francisco de Paula aa. 'ilvlL Villur, t' tio 1'('g-iuH'nto d(· infant 'ria 11.0 15, JOS(', Agostinho.
U

Regimento de infanta riu. n.O22
Capitão ela.
companhiu do 2.° batalhí o, o capitAo do
estado maior de infanterin, Luiz Ik-rnardo (la Silveir« Lorena.

a.a

f)."- S~mlari,l eJ'f'stado dos III' 'Oelo. da

gU('l'rtl-llit('l' '(10

grrill-

:i.a

Ih'pall;

;Í(I

tia fa .uklude 'llU' me ('01lfel'(' () urti
:14." ,lo
diseiplhuu' ,I Ir) do (l ·Zl·1Il0t·() cI(· 187i): de
termino que ao clIl'itao (1 infllntoriH, lçduHl'tlo Ad lino
}1'tll'reira,.seja ill1\)o~ta a IH'lllt de' UlIl illClf, lh !'ludivitlu(ltJ
tl'lllpO~'IIJ'Jn,
}lOJ' IlIfl'Il(·f.'
o (loR ,l!'V('I'(
1.11, 2.b, r>.u lO t \1. u
Uo urtIgo 1." UIt t·itlulll )'t·gllluu:.lt'uto ,li t'il'lillllll, ligo rmvlldll
U undo

l'('gu!lunl'llto

r()

1:.1:1

ORDEM DO EXERCITO N." I!I

pelas circums taucias ;). ", li." ,. 7. a ali artigo 4." do mesmo
l'l'gnlam n to.
~('crdaria
cl'estndo aos negocio» «la gl\('lTa, em J (i dI'
julho (II' 1S~I:!,
.rO/·!/1 (I",;({itll)
(1I/,tll,ii'o
/);11711';1'11 F'II'tcul«,
' ,)
II.

,1'1',1:,,10 ,lo. Ilf'gllCiosda g"m,l-

Sml'lilrt:l

Condecorados
do regulamento
111'0

nirl't~ão ~ml-

I.a Rfp~I'I,~~u

com a medallui militar, C1II conformidade
npprovndo }>OI' decreto dI' n
dezem-

ue

(I, I. ~G :
':la""l'oi(' <1('

Regimento
,'pg'lllHln

(~om

'Ii

da

sarg snto
\mcl'i<;1

e.

li lneUlO

('OIUl'01"t

de artilheria

11.°

-('Ul})

ln1'

n.s 1

(i da lO:' bateria, Antonio Mariu
«lnlhu (II cohrc.

1JI

fi

Regimento de oavallaria

n.s 7

.' gund« ,'al'g 'IJtO n." :l:! <la ~).a companhia
Antonio Dio"lI
1Jl dai h: (I,· (·ohl'l·.

(I izintiro

Estado maior de infanteria

'l'eu-utc,

ntonio .Iosé ,lo", ,'tinto" .Iunior -

1ll1'(1:11ha (le

}Jrnta,

Regimonto de caçadores n," 11
.' 'gllllUO

Ihall: .:\Iallt1.1

. :\lw'nto

\lIlollio

;3 (la 1,' compnnhin !lo 2. bata(lo H 'i>l -medalha
aI' ('o\m>.

11.°

Regimento de inf nteria n." 4

da:1.
I )ia

IInlhillo

('lIlllp
III'

Regimento de infnnterla

Prim
.\lltonio

il'o ('aho 11,° lU
. '('gn II Buizl'l

mhi.

,lo 1.° bllta-

du lha dI' (',,!J,'I'.
n,G 115

(!:t l. ('ompallhi.
do 1." hatalha",
III '([nllm ,Il (·()bl'~.

Regimento de inf[mteria n,O lU
'1't'IWl\tl'.

.J 1I~1'· ...T:\rei o liIlti

I'l'('

Dill -

III

(1, 11m

«.l

pmta.
Regim nto d

.' . 'lIIulo :\1'''('lIto 11.°
A I't 1III I' (11' .\hnei(1a

Ih,ll)

~

inf nteria

n." 10

dI ~l.n uJIIlpallhlu ,1" :!.u h ta.
I'VIIlh"
lU ·(lalltlt 1 'Ilurl"

'II
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Guarda fisoal

Primeiro sargento n. o 2 da 1, a companhia do bataJlwo
n." 3, Antonio José Alves - medalha de cobre.
Segundo sargento n." 6D da 2.:1 companhia do batalhão
11,0 4, Filippe Geraldes de Mendonça-c-ruedallm
de cobre.
Primeiro cabo n." 239 da 3,a companhia do batalhí'lO
n." 3, Estevão Rosa-medalha
de cobre.
Segundos cabos, n. o 36 da :>,a companhia do batalhão
n." 1, João Antonio Raposo, (' n.' 107 <la La companhia
de cobre ,
do batalhão D.O 4, José Pedro -medalha
Soldado n.? 119 da B,a companhia do batalhão 11." I,
Manuel Affonso Pelicano - medalha do cobre.
7.

o-

Secretaria d'estade dos IIrgocios da

~lIcrra -

Dlrcc~ão gml- i.:1 Rrparti~áu

Em conformidade do disposto no artigo 24.0 do regu
lamento para a cone ssão da medalha militar, npprovad«
por decreto de 21 de dezembro de 1 86, ' para os effei
tos do artigo 25,° do mesmo regulamento, declnra-se qUl'
perdeu o direito a usar a medalha da '}as:;1:' dI' compor
tauiento exemplar a praça abaixo mencionada :
Regimento de cavallarta n."

Õ

Selleiro-eorreeiro n. o H da 1." companhia, ,J oaquim Ctlzimiro Marques, por ter sido punido com trinta dias de
prisão correccional-medalha
concedida p 'ln ordem tio
exercito u. o 22 de ] 88!l,
~,o_

Secrrlaria d'eslado dos lIe~oeiosda guerra- hiree~;io geral- 3.a Hrparliçáu

Sua Mug estade EI-Rei manda declarar aspirantes 11 ofticiaes, com a graduação de primei ros sargentos e com o
vencimento de 300 réis diários, na conformidade
do dis
posto 110 artigo 37,° do decr to d 11 d(' dr-z nubro d
1851, as pru)al:l abaixo mencionadas, 1'01' haVm't'll1 ('011
dnido o curso do r 'HI collegio militai':
Regimento de oavallaria n," 2, lancpl=:os do EI-Roi

80ldado 11,° 2:48.; (ip matricula (' :34 da 1," l'OIllJHwhia •
•1 ulio ErneHto (k Morll H .'arnU'llto,
8oldado D.O ::?:492 dI' matl'i<'uln ' 40
J ,:1 l'UIllPUllhi,1
Alberto b'redcI'ico James de Olivoil':t 'l'm'I'cH.
~oldttdo II," 2:484 dI' m IIl'il'llla (' :)7 da 2: ('tllIl}JIIUhill
LUlZ Ualhttrdo,

ua

1

ORDEJ\1 DU EXERCITO N." 19
~()Idaclo n." 2:4-H5 cIp matricula
Antonio I ..l'it<' da Cunha Júnior.
~oldado

.\rthur

n. o

2:491 de matricula

7l da

(O

42/'1

:L" companhia,

e 29 da ·:Vl companhia,

Heitor d'Eça Figueiró da Gama Lobo.

Soldado

11.°

~:4H6 d

matri

ula e 60 ela 4." companhia,

Cesar Augusto Gomes do Amaral.
Soldado 11.0 2:487 do matricula e 32 da 5." companhia,
Antonino

de Campos Vidal.

Regimento n.v 4 de cavallaria do Imperador
Guilherme II
Soldado

n." 1:776 d(' matriculr

'~da

da Allemanha,

~pcompanhia,

J acin to Carlos 'I'eixeira.
Regimento n." 5 de caçadores de EI-Rei
11.° J :\MO dI' matricula
fi 1H da 2.~ companhia
do l ." batalhão, Torquato Mar'ia Carreira da Costa.

Noldndo

Declara-se :
I."
ue () pr ~·o por
eidn p la padaria militar

an,

(lll
Jl0

saiu cada ração de pa.o tornemez de junho ultimo foi de

7 réis,

2. o

ue as rueoes de torraa Il no me.IUO m z iaírarn a
ti ond~ o grao a Hl7,1i
réis
a palha a 50,22

2~7,9 réis,
I'(~L•

10." Licenças concedidas por motivo de molestia aos otllclae. abaixo
mencionados:
J<~mel:!sil.o de li (!P junho

ultimo :

Regimento de artilharia n." :)

('apitao, .J O.(. :Maria Luiz dI' •\llJlI'ida, . <'. (nf a riia.
pal'a faz('r lI"O <1(' banho. (lo mal' ° 111ai", tratamento,
a
começar (°11' 1 do corrente IJl<'Z.
Regimento de infantaria

n.v 2

'il'lll'g'ii\o ajudant« Manu I .I ustin« Ferr. li de Azevlldo
nta dia para f:lZCI' ilHO <lll,' ll"lIa. th(°1'llHl . na, ('ai'
da dn l'ainhn (' mais tratallH'lIto, a come 'ar ('m 1 (lo ('01',
J't·nt· ln °z.
.1° .'
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N." J!I

Em seSSRO de 7 do corrente mez :
Brigada

de artilheria

de montanha

Primeiro tenente, Alfredo Baptista Coelho, sesscuta dia:>
para fazer uso das aguAR do (1 crez na sua origem e mais
tratamento.
Regimento

de cavallaria

n.v 1, Ianceíros

de Viotor Manuel

Capitão, Luiz da Cunha Viegas, ses enta dias para se
tratar.
Reg'imento de oavaltaría n.s 5
Capitiio, Joaquim Romão JHcndn.; nrngt'l'a,
Ht'::\scnta
dias para fazer uso das aguas thermnos nas Caldns <la Hui.
nha e mais tratamento, a começar em 10 (lo corrente mcz.
Tenente, MamH'1 00lli1111O Caeiro, sessenta dias pura
se tratar.
Regimento de cavallarta n.v 6
Árthur de S'msa Nogueira, quarenta dias para
fazer uso de banhos th rma B cm Chaves, a comcçnr em

Tenente,

1 de agosto próximo futuro.

11.

o-

Licença registada concedida ao omeial abaixo mencionado:
Regimento do cngenherín
Maria Mimoso rir. l\!cllo (loH\,('iu

Capitão, Antonio
gll, sosscn ta rlia.,.

1~.

1'1'("

o ~ Foi confirmada a licença rogistada que o commandantc da 1." dlvisão militar concedeu ao omclal abaixo mencionado:

Regimento dc caçadores n.» 8
(lapit?ío,

José

L('o}lo]rlinn

J01'!}I'

Camlido

Fnrtad«, oito rlins

'ordeiro Pinheiro Jt'1I1'{ad,).

EstA conform '.

o

director

geral,

N.O 20
SECRETARU D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GtERRl
13 DE AGOSTO DE 1892

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

1.o-Decretos
Se retaria d'eslado do. nr~ocio da Buerra-Rtparliçio crnlral-2.a
Attend ndo ao
Pinto

anelhas

qtH

'rr~âo

m r pr sentou Marianna

da Silva Vi 'ira, viuvá

hri tina

do porteiro

apo .on-

tudo da secretaria d'cstadc dos negocios da guerra, Jo o
Antonio da ilva Vieira, que na me ma ecretaria d'estudo pra tárn cincoenta annos de bom
fi' ctivo serviço,
sendo vinte e nove na qualidad d C01'1' io, com rviços
important
uni .cado : hei por b m, enfermando-me
vom o par . r da procuradoria geral da corôa . faz onda,
vouc d r tl sobredíta viuva Marianna
hrí tina Pint
'anolhas da Silvn Vi ira a p n ao d 240 r' is diário , em
lu rmonia um fi di posiçõc do artigo 2.° da r gulltçào de
14 d ligo to d· 1 24.
O ministr
.cr tari d' tado d n gocios da gu 'na
:t sim () t uhn cnt mdido
faça x utr r. Paço, m 1 de
junho tI 1892.=REI.
Jorge Calldiao Cordeiro Pi1llteiro
Furtado,
;rmlaria d'r.lado dos urgocio da guma - Dir (Ç~O ,mi-I."

Rrp~rll(o
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de maio de 1862. Outrosim sou servido ordenar que esta
minha soberana resolução fique nulla c de nenhum effcito
se o agraciado, por qualquer motivo, deixar de seguir viagem para o seu destino ou de servir no ultramar o tempo
marcado na lei.
O ministro e secretario d' estado dos negócios da. guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 30 de
julho de 1892.= REI.= Jorge Candido Cordeiro Pinheiro
Furtado.
Secrclaria d'estado dos negocios da guerra -Direcção geral-

r.a neparti~ão

Em conformidade com as disposições da carta de lei de
28 de junho de 1880: hei por bem determinar que se
pague o subsidio mensal de 3aOOO réis a D. Anna Maria
de Puga Pereira c a D. Júlia Martins Pamplona.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra assim o tenha entendido e faça executar. Paço, cm 30
de julho de 1892.--= REI. = J01'ge Can(liclo Cordeiro Pinheiro Furtado,
Secrelaria d'estade dos negocios da guerra-Dir('c~~o geral-P

n('pal'li~áo

Em conformidade com as dispo ições da carta de lei de

28 de junho de 1880: hei por bem determinar que se pague o subsidio mensal de 3;$000 réis a D. Francisca Rita
de Miranda Correia
D. Vicencia da Conceição Ponte '.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em no
de julho de 1892. . ngr. JO"fr (kuuiido Cordeiro Pi
nheiro Fw·tado.
Ilinislcrio (los nl'go:ios 110 I'cillo- Direr~ão grn(1 III' alllllllll\lra~âo política c ril II
3. a ncparli~áo
Sendo conveniente que' se :I1Xt'lH ;L;; normas qlll' IJ~
policiavs devem observar quando em d ~ mp( ])11"
das xuas funcçõe« hajam aI) pl'OC d<'1'li. captura de o(lh-i:w',
sargentos ou praças militares; o
Considerando (pU' é conform li. natnrcza <las iustit ui~õ s militares (' :'~{'sP(' .ialidndc do seu fôro, qno os inding('llt('8

viduos pertencentes

110

e xercito

não i'i~jam d

1l10l':t<108

.

oh

a jmisdic<;ilo das IlUetoridlL!ls c ag nt l:I riviH, q\llllHlo IH'("
. OHpur ('stes, lll:lfl importa qlw pl'OlJll'tamcnt rcn'l'tnlll;í
,l('p"lHh'ncin elos. I'IIH s\I)lI'riOl'('S 1(,~itilll(), PIll }ll'<'jllizu tl .
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SE' lhes tornar effecíiva toda a reeponsabilidado
em quP
tenham incorrido;
Considerando
que ns relações «ntr ' os diversos ag ntes
da auctoridado e os da força publica I-ie devem reger por
modo, que não h;~ja tumulto nem invasão de attribuições,
t· se evitem conflictos,
quP I-iempn' redundam em commum
li sprestigio, mantendo-se a consideração
tros ::;eja devida:
.

que a uns e ou-

Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.o O official do exercito preso p los agentes da
anctoridade
civil, qualquer que seja o motivo da prisão,
salvos (li-; 'aso'
li
que ó permittido prend r som culpa
formada, s rá cntr 'gue ao official de .at goria igualou l:!Uperior, que primeiro appaJ'l'cer, fardado, no acto da prisão
ou depois d'ella,
que sob sua responsabilidade qu ira eUl·<tl'n·gar-!:ll' de o apr sentar Ú -ompetente auctoridade mi-

litar.
Art, 2,0 Tamb m (I , pr<\\'as de pr ·t, prl'sa,; na' condi~õel:! do artisro unteccdent , hão de ser mtregu 's aos officiaos fardados, C', na falta d't'lle;;, aos sargentos, (Jlll' St·
prestem a conduzil-os à competente r('parti<;llo militar.
Art. 3." O official ou :,largeu to, q uc tomar eu trega <lo
preso, pas s ará ao agenu- civil 1l0('Il11H'llÍo declaratorio
nome do <l >tido, (lo motivo da pl'i~ão (' <la data da elltrega.
Al'l. 4.ll Nfío compar 'c 'ndo )))ilita1'\' fardados, nos t 'I'mos dos artigo,; <tutocou 'ntcs, qu \ <luciram Cnl'Hl'r gal'-~
do preso,
sel'{t e:;te t'onduzido á l'cparti 'â.o ciyiJ , (lue im"
me d latam IÜl' pl'l'V 'llll'Ú a l'om}lC'tent' Imdol'idad(' militat,
para o mandar ]'{, 'l'bl'r.
Al't. 5." ~ H caSOH <1 cOllll'a\'ell~ao do~ 1'1'g'ttlam< lIto,
!t<lminil:ltrativos e policiac::;, O~ II ilitarcs armado
ao tão
sóm 'nü' ohl'igll<lo:; :t PI't·. tal' a .. (l,,('lul'a 'Ii,' IJtH !lI\' fort'Jl)
<'xigidas
JJl l't'la,':w :i itIcntilln<lc dI' pt' ;;oa, I III'l'(' m'ia
para a f()l'ma~i\(J <1(' clllpa 1111 allto eh, lIotil'i.1 \(11(' lhe

ao

(li;;scl' l' s}H'ito.
{$ 11I1il'O, ()I:l militar '::; (PI'
(' I'Cl'1l ,ll'l III a 1':1)1\'1':1 <l,(·I:l1'1t 'O 'S, C 0;1 ({II', 1'('11<10 praça" d" prd a tpIlham f"ill)
,te modo il)vl'ro~illlil, poclprilo "I' )11" o ) ObSI'I'\"allclo. " :t
l'cs)H'it) (1'('11(':; o Pl't't'l'itllado 110 :tl·tig-o :mt'·('l·tll'lIh·,
Art. Ii." () 111"';;0 go ii !la garanti:1 ""tal>cll'('icla 110 UI'ligo 1.0, ain<1n (llll' nau 's(('.ia t:mla<lo dI' 'de <III' II ag('Ht!'
('ivil ,",eja clevidanH'nt
informado Il' qnl "11,, {. ollicial (lo
PXl'I'l'itO.

AI't. 7.u 'l'allllll'1ll o oflici:d pre

I)

no

lerlllO

tIo artigo
!
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1.0 tem direito a entregar-se, desacompanhado,
ú nnctoridade militar competente,
desde que forneça ao agente civil a prova da sua identidade (' declare quo vae apresontar-se.
Art. 8.° Para prova da identidade do official basta n
apresentação do bilhete, de que trata o decreto de G dp
março de 1889; c, l'lão trazendo comsigo o official fardado o bilhete, entregará ao agente civil deelaraç:io escripta e assignada de lhe ter sido intimada a ordem de prisão, ou de lhe ter sido entregue
pre o.
Art. 9.° A falta de apresentação
immediata do official,
proso n'ostas condições, <Í competente auctoridadc milita!',
constituirá infracção de disciplina nggravadu.
Art. 10.0 O militar isolado, quo cm serviço praticar algum facto, pelo qual deva ser proso, s<'rá ncompnnhndo :10
posto de policia mais próximo, c, depois daH indagaçdps
ncccssarias para se reconhecer a sua identidade, st'l"Adospedido para poder desempenhar o serviço ele que l'Htiver
encarregado,
participando-se
immcdintum nto o Ol'OO1'1"i<1o
á auctoridado militar competente.
Art. 11.° O militar armado, a (lHom foi intimnda ordem
de prisão, não será obrigado fi cntn'gm' :t sua 11 nna senão
ao militar que
receber.
§ unico. Se o militar, dopois do ree 'hiela a intimaçâ«
da prisão, quizor fazer uso ela arma contra o captor OH
contra outra pessoa, será então privado da lUPKJ11n HrJllH, e
contra olle se procederá tamboru como auctor do crime de
resistencia, previsto no artigo J 8(;' o n, n 1.0 (lo ('odig-o Jl ,_

°

°

nal commum.

Art. 12.0 O militar, pl'eRO por ngl'lItl s civis, tambcm
não pódo sor rcvistndo por ollcs f;cnão vC']"ilieíllldo·!;e II!;
cirCUmi:ltallciml previ!;t:l~ no uuieo do artigo antecedon t '.
ArL ]3.0 OH militares,
a l{tlCl1l (i)r illtillllula a ord('ln
de prisao, i:l mo Ll'uta(los }l\'J08 agp)lLPS civi ('0111a ddl'l'enci::t e attellço s ([tH' lI! '8 forcm cll'yi(la.H p ln HUil pOl-liÇao hierarchiqa.
Art. ]4.0 E CXpl'\',SIl111 llt\' !))'o]libitlo n todo!; os ofli
(~iaes, sargentoK c lIlaiK ))l'H(:lHl lIlilitun's, Roh pPlla (1" d(,~
obc!li('lleia,
intervir llas oaptura: Ull cm qWtlqUl'I' s(II'viço
<!('sempenhaüo
por agcllt '8 civis, c 'CP}lto }Iam !lll jj 1'1'\'~tlll' auxilio,
i:le }lO)' cstos lhos fill' requisitada It slIa ('oudJUvu\,!Xo.
O pr 'I:!i<lcute (lo 'Ol) ,lho (le lllinistl'OlI lIlinil"itm \' SPl'I'l'.
tario d'pstado interino dos l1c<rocios do l"l,lllo milliHtro II t;pl'reiario d' elltndo dOij )I('gol'ios <ln fnzPIHllI, (: ()~ mill il"l! ''Os ('
l

*
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secr tarios d'cstado do negocios da guerra e dos negocios
da marinha o ultramar, assim o tenham entendido e façam
executar. Paço,
m 30 de julho de 1 92.= REI. = Jos«

Dias Ferreira = Jm'g() Candido Cordeiro Pinheiro Furtado
Francisco Joaquim Ferreira do Amaral.
Srmlaria d'e lado dos negoeies da gllerra-Dirmão

~eral_1.a Rrparlição

'Ivndo sido nomeados }Jura irem d sempenhar uma commissão do serviço na província de Moçambique os primeiros sargentos, do regimento de caçadores n. o 11,
rbano
Dia Furtado,
I' do 1'I'ginll nto de infantcria n. o 7, Fran
cisco Pena, (' no districto dl' Timor, () prim iro sarg nto
(lo I' 'gim nto dI' cnçador« n." 10, Manuel }'rl'ruz de MeIlt'Zt'fl: hei pOl' bem promovel-os
:to po to <lI' alfervs, fi 'a11.
do pern-ucendo au ixen-ito de P()rtu~aI sem prejuízo da
pml:n mais Hlltig'as da sua cln ...·(· I' nrma, nos t rmos do
doer to com f()r~'a do IIi tI 10 tI, ctembro de lH4G l'
circular de ::! 1 dI' maio dt' L G~, litro im sou
rvido
ordenar <lu\' esta minha
oh rana n-aolu ~ào fique nulla '
(lt~ nenhum effeito ti O· agraciados, por qualqu l' motivo,
dei rarem de 'pguil' viagem para o !:leu dCHtino ou de er.
\'ir 110 ultramal'
o temI)o marcado na h,i.
O mini tl'O e H cl'ctario d'cHhHlo do n gocios da guerra
a!:lsiIn o teuha entendido
faça executar. Pa\o, cm 6 de
agoHto de 1892, =HEI.=Jo)'qe
Cal/dirlo Cordeiro PinheÍl'o

Pu rtado.

.

Sl'('rrlaria d'rst~(lo (los Ji('gocios da gurm-

Dirrr~ão gPraI- 1.'1 n~parliçáo

l~~mcOllfol'llIidn.c1' l'ulll o disputo no ~ LU do I'tigo 1.0
UO :l1'tigo , 3. o do )'l'guIamento para a or :mi
! o dn rI'.
:-iI'I'VlL do I',r l'cito adi\'o
(1 • :~L d dl'z ml)ro do Hnuo }II'()'
o-imo pu ~uao: Iwi 1'01' 11 Jll llOlI1l:tr ('inll'''i.
n.jlllllUlt
d
I'

)'\'. el'va,

('0111 a ~r:lIln:l\'ào

d' tcncntp

d

o tu dic •

1'I'Ilt'I'VIl,

eil'lll'giL o p<,!a Ilnivcl'siu:lIl(' dI' 'oimbl'il Antollio Dia. Pi.
nheiro, pl'l" lta\ 1'1' I'I"lut'l'i(lo I' ( tal' 110 t )·mo.• la J i.
() mini, tro t' ~('l'1' 'tario <1'\, tnd" do twgllcio da rn 'lT:.l
a ..~im o tenha l'lücudido
(' f:lI;a e,r(, 'nta!', Paço, 'm ti tI.
agosto (1 1R!l:!. H 10:1. Jo/'!/" ('allllidu ('(ll'dtil'll Pil/!/I i/'u
Pudado,
Srmlaria (I'rslõulodos ur ucio da guerra - Dir t o «mlEm

do

'OnfOl'lllicl:ull'

1'('~lIIHm('lIto

'om

II

di po to nu

)Hu'a a orgnni

11<::\"(1.1

f.a nrp~tli~áo
:L o

aJ·ti<rtl
l'~

1'\

a

(111 ( • )'.
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cito activo de 31 de dezembro do anno proximo passado:
hei por bem nomear pharmaceutico de 3. a classe de reserva, com a graduação de alferes de reserva, o pharmaceutico, soldado reservista, José Juvenal Pinto Soromenho, pelo haver requerido e estar nos termos da lei.
O ministro e secretario d' estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 6 de
agosto de 1892.=REI.=Jo?'ge
Candido Cordeiro P1:nheiro
Furtado,
Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Dil'er,ção g~l'al- P Repartição
Em conformidade com as disposições da carta de I i de
28 de junho de 1880: hei por bem determinar qu s pague o subsidio mensal de :J~OOO réis a D. Marianna da
Gama Lobo, n. Leopoldina Amclia da Silva, D. Maria
Justina Maldonado d'Eça da Silveira, D. Margarida de Jesus Leonor de Oliveira, D. Maria da Conceição Pinto e
D. 'I'hereza de Jesus Ferreira de Aquino.
O ministro e secretario d' estado elos negocies da gn rra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em G de
agosto de 1892.-REI.-Jorge
Candido Cordeiro Pinheiro
Furtado.
Secretaria d'estado dos negecies da gUeTTlI-Uireqão geral-f.a

Ileparli~fto

Ilei por bem declarar nullo e de nenhum efT'rito o decreto de 10 d janeiro de 1890, que collocou fóra do quadro da arma a quc pertence, o 1111\jord cngonheria, Jacinto Parreira, por ter sido exon 'melo, :t S '11 P '<lido, <.la COlHmissão de serviço dopcnd nte do minist rio dOH negocios
da fazenda.
O ministro e secretario d'estndo dos negocies da gu rra
assim o tenha ntendido (' fa\'a ex eutar. Paço, em 12 de
agosto de 1892. REI. J01',qe Comdido Cordeiro Pinheiro
Furtado.

2. o - Por decretos de 30 de julho ultimo:
Regimento n.v de caçador s do EI-Rei
Cavalleil'w; ela ordem militar dI' ,'. Bento d(' Aviz, ()~
('apitã('H, l<'mlleiKto Aílonso ('lwdaK Sunt' AIIlW, c Antouio
UI( .tnno Rib iro Viannu,
õ

Regimento de infantoria

n.v 14

. ('uvallcil'o da ol'(!t'm inilitar dl' S. Jkuto 11, A\'iz,
pl~'\(), }i'l'Illlt'itlco J IIlio .Monlt-il'o

II

('a·
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n." 17

Para go ar as vantagens
estabelecidas
pelo artigo 3.0
da carta d lei de 16 de abril de 1 59, nos termos do §
2.° do artigo 13.0 da carta do lei de 13 de abril de 1 75,
o cirurgião ajudante, Abilio Baeta das Neves Barreto, por
ter completado seis annos de serviço effectivo no referido

exercício.
Regimento de infanteria

Cavalleiro da ordem militar de
pitão, Francisco Xavi l' Azedo.

n,> 21

'. B nto de Aviz, o ca-

DireoQão da admíntatração

militar

Cavall iro da ord m militar de S. B nto de Aviz, o egundo offícial oro graduação d capitão, B rnardo Lopes
da Costa.
Disponibilidade
O tenente de' infant ria cm inactividade temporária, Albino de 1 n zes Leal, por t r sido julgado prompto para
todo o s rviço pela junta militar de aude.

Por decreto da mesma data:
R formado na conformidad
<la lei () g n ral d divi ão,
Antonio
uedes Vilh gas Quinhone
d Matos
labral,
pelo haver l'oqu rido
ter sido julgado incapaz de todo o
serviço P la junta militar do audc.

Por decretos de 6 do corrente mez :
Regimento de engenheria
Ajudante,

() t ncntc,

Eug mi

Candido.

Regimento de caçadorea n.O1

Para go ar as vantagens estabelecidas pelo artigo :L" da
('arta d( lei d 16 de abril a I ÚU, nos termo' do § i.O
do artigo l:~.o da. carta de lei de 1;~ ti abril de 1 7f>, ()
cirurgião ajudante,
Manuel Forreir«
ter completado Heis nnnos (1 serviç«
c. ercicio.
Disponibilidade

Bairrão
('1ft

Ruivo

por

itivo no l'l'f:'l'itlo

d· infuntcria . .J oao .J ( I'())\ymo (la ilva ('
Pinto do • anto:, por t('I'('lIl i(lo jlll~ado. Pl'Olfil:toH
para toaI) () Ht'f\'iço pl'la jllnta militar r1
Illl!l·.
Os t n nte

.JOlolÓ
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Inaotividade temporaria
O cirurgião ajudante do regimento dc infanteria n." :2~,
Antonio Pereira
do Sousa, sem vencimento,
pelo haver
requerido.

Por decretos de 12 do mesmo mez:
Estado maior de artilhe ria
Para gosar as vantagens estabelecidas pelo § unico do artigo 1.0 da carta de lei do 18 de maio de 1865, nos ter
mos do § 2.0 do artigo 13.0 da carta do lei de 13 do abril
de 1875, o capitão, JOi:lÓ Eduardo
LeitfLo Júnior, por ter
completado dez annos de serviço efrcctivo no referido po to.
Inaotividade temporaria
O aspirante da direcção da adininietração
militar em
disponibilidade,
Antonio Bernardo Gom s, sem vencímen
to, pelo haver requerido.

3. o -Por determinação de Sua Magestade EI-Rel:
3.' Divisão militar
Chefe do estado maior, o coron 1 do
maior, visconde de Pomes.

COl'PO

do

Estado maior de engenharia
Capitão, o capitão do regim nto d ongcnheria,
Maria Mimoso de M '110 Gouveia l)rogo.

st, do

Antonio

Regimento de engenheria
Capitão da 4.a companhia elo 2." batalhão, o capitão da
1.d companhia do J. o batalhão, Antonio Allgllsto Nogueira
de Campos.
Regimento de a.rtilheria n. o 1
Primeiro
tenento, o primeiro tenente do regim nto dr'
artilheria
n. o 3, II nrique
Jitch II 1 \ Pai 11 COIH' iro,

pelo p dir.
Regimento de artilh rio. n.· 2
('apitao da ~,:l bnteri», () ('IlJ>ih (I do rczimcuto rle IIl'lj.
Iht'ria 11.° 3, Alvaro Ho<ll'ignclI (lI' Azevedo .Iunior,

~l'iIU~il'O

Regimento do artilhori n.·:3
tenente, () primeiro tonent
do I'l'gim

artllhel'la n." 1, Julio OPl'nnlo
pedir.

0.(' 1\1111.jtlll

'11 to

de

a tanho, pelo
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Regimento de artilharia

n.' 5
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Primeiro tenente, o primeiro ten nte do r gimento d
artilheria n.? 3, Luiz Augusto Ferreira.
Regimento de oavallaria

n.s 3

Tenentes, 08 tenente do regimento n.? 8 ele cavallaria
do Príncipe R al, João Theodoro Lopes Valladas, e Balthazar ctt' Bivar Moreira de Brito, pelo p direm.
Regimento n.v 8 de oavallaria do Prinoipe Real

Tenente, o t n nte do rezimcuto de. cavallaria n.? 3,
Francisco Gonçalvo Rebordão , pelo pedir.
Regimento de caçadores n." 3
Alfel'l';-', () alferes do r gimento n. ° 1 de infanteria
Princip R 'al, andido Gomes, pel« pedir.

no

Regimento de infanteria n.' 3

'I'encnte , o
J ulio

t m-nto do retrimento de infunteria 11.°
.Mal'i:l de Qund l'o~ (i()l'te Hpal, pelo p dir.

Regimento de infante ria n,' 8

'I'cncntc, o tenente <lo regimento de infanteria n." 3,
Carlos Augusto imõ s, pelo pedir.
Regimento de infanteria n.v 13
'I'enente, u te-nente <10 regiun-nto d infant 'ria n.?
:\1annel Hodrizues Teixciru, pelo pedir.
Regim nto n," 18 do infantaria do Princip

ln,

ROAI

Alft·l't·,, o alferes do 1'(' rimento (lp cacndor
H.O ;', Arthur Tnrqunto
~I(llll'a Coutinho Almoid« (l'Jl:<;a, pelo
(i('

p dir.
Regimento de inf nteria n." 10
'l\'ncnt\')
o Ü'lIClltC tio I'Cg-illllllto
Ilt> inf:l1lt 'ri:i
•\utolli" H mar(lo dt Brito
IIllha .

.1."

: mrlam

I cl'lal'l

~'I' 1."lu tlll lI~g io

lia pi rra -lllrrr

11.°

J~{,

ao ml- I. IIl'fldrll~ào

-i'il' :

1. o QUt· 1'01' tll'('rdo
do !l clt· jllnh., ultimo, Jlllhlil':lllo JJo
htlh·tilll militar II., ultramar 11,° 7 {i\,. t, :l1ll1O, foi ('Oll '('_
dida :L lIlt'dalha dtO pratn, algal'i"lIIo:?
,I
t'l'\,j 'o: no III_
tramllr, ao JIlajol' ri ti.nnAd.
'lolHlillo Anto io <l
loura

f"OIltinho.
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2. ° Que por decreto de 30 de julho ultimo foi conferida
a mercê do grau de cavalleiro da ordem militar de S. Bento
de Aviz ao major de infante ria sem prejuizo de antiguidade, Guilherme Augusto Gomes Pereira.
3. ° Qne por decreto da mesma data foi conferida a
mercê do grau de cavalleiro da antiga, nobilissima c esclarecida ordem de S. Thiago, do merito scientifico, litterario e artistico ao tenente do estado maior de engenheria, Pedro Severino de Carvalho.

5.°_

Sccrelaria d'eslado dos ncgocios da gllerra-Direc~âo gcral- ta Itepurlitão

Condecorados
do regulamento
bro de 1886:

com a medalha

militar,

approvado por decreto

Clasl!óe de cOluportall'leu"to

em conformidade
de 21 de dezem-

e

ell'lplar

Estado maior de engenheria
Capitão, Antonio Carlos
to - medalha de prata.

Coelho

de VasconceJlos

Regimento do artilheria
Segundo sargento n." 31 da
Maria Nogueira Alves Captivo -

Por-

n.O5

I." companhia, Joaquim
medalha de cobre.

Regimonto de oavallaria n,v 6
Segundo
sargento 11.° 4:5 da 4.11 companhia.
mino Alberto Rodrigues - medalha de cobr

Guilhor-

Regimento de oavallaria. n.v 7
Primei 1'0 sargento graduado aspirante it offieiaI, Amaldo José Claro - medalha de cobr .
Soldado n. () 2"~ da 5. II companhia,
Luiz Fran 'isco _
medalha do cobre.
Regimento

n." 2 de oaçadores

da Rainha

Segundo sargento n. o 18 da La companhia
do 1.() ba
talhão, J01to Brunct Galvâo
medalha <1(' cobre.
Regimento do caçadores n.v 4

,PI:i~H'il'O
JiJl:!tcvno

~1II'g(,lltc) grndundo aapirnnt \ a oOi 'inl, João
mvdnlhu l!t' cobre.

Ag-nnK
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Regimento de oaçadores n.· 6

Primeiro sargento graduado aspirante a official, Antonio Gomes de Sousa Júnior - medalha de cobre.
Segundo sarg nto aspirante a official, Alfredo Pereira
Pinto - medalha de cobre.
Regimento de caçadores n.· 11

Segundo sargento n.? 1 da 2.a companhia do Ln bataIMo, Manuel Augusto Cesar de Oliveira - medalha de
cobre.
Regimento de infanteria

n.O6

Primeiro sargento n.? 12 da La companhia do 2.° batalhão, Joaquim Ferreira da Silva - m dalha de prata.
Regimento de infanteria n.· 8

'egundo sargento n. o 1 da 1. companhia do 1.o batalhão, Antonio Maria de Oliveira larvalho - - medalha de
.obr .
ii

Regimento de infantaria n.· 9

Musico de 3. a ela e, Arthur
Sá - medalha d cobre.

loutinho de Lucena e

Regimento da infanteria

n.· 11

~ gundos sargentos, 11.° f>2 da 4.;1 companhia do 2.° batalhão, Jo é Gonçalv
Mcd ira Junior, i n.? 37 da 1.a
companhia do 1.0 batalhão, Adelino da osta ValenteIII dalha dc cobr .
Regimento de infantaria. n.O14

Capitão, Francisco Julio Monteiro Ragimento de infantaria

'I'en nte, F rdinnndo Luiz

ln

dalha d prata.

n." 16

om«: - medalha di prata.

Regimento de infanteria n.s J 7

Suldado n.? :3 da V' .ompanhin do 1." batalhão,
Antonio a .arro - Jll dalha di' t'OUI·l'.

Jo

Guarda municipal do Lisboa

Mu ico de :3:' I·la se, Pedro rI
m dalh« eh, prata.
oldado H." ~) (la ü:' e.nnpnnhi»,
11) «lalha de cobre.

Alcnntara

Arat~o-

Cazimir»

nucd . _
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Segundo
Soares Maia
Soldados,
quim, ambos

llO

Guarda munioipal do Porto
Sebastião
sargento n.? 51 <la 2.n companhia,
- medalha de cobre.
n.OS 50, Filippe Exposto, (' 101, José Joada 2.a companhia
- m dalha dc cobre.

Guarda fisoal
Primeiro sargento n. o 155 da La companhia do batalhão
n." 1, José Pereira de Sousa - medalha de cobre.
Segundo sargento n.? 21 da 1.11 companhia do batalhão
n. ° 3, Manuel Duarte Franco - medalha do cobre.
Primeiro cabo n.? 23 da 5.a companhia do batalhão n.o~,
Manuel Moura-medalha
de cobr .
Segundo cabo n.? 74 da ].a companhia do batalhão 11." 4,
Francisco Domingues -v-mcdalha de cobre.
Soldados,
n." 207 da 3.1\.companhia do batalhão n. o t,
José Luis, c n.? 201 da 2.11 companhia do batalhão n." 2,
Manu I Maria - medalha dI' cobro.
2.' Oompanhia da administração militar
cabo 11.° lOG, Manuel Rodrigllos·-mednllta

Primeiro

di

cobre.
Oorpo de alumnos da escola do exeroito

Primeiro sargento graduado
Correia Soares - medalha d

Segundo
medalha d

aspirante

il

ofíiciul, Antonio

('01>1"('.

Esoola e sorvíço de torpedos
,mrgcnto n." 11, Coh-stiuo JOR«"
prata.
L' Oompanhía no reíormudns
sargento n." .)2ti, Antonio .10, {>

H gundo
medalha de prata.
li. o ] )Cl"
(1'IC~,

perdeu
I/II'nfo

melaria d'estade dos III'godos lia guma-

Ft>IToim-

de MOt'ilo

lIirwao ~rr.ll- ta

RI'lliltlltOlI

1ura- I'e qlH: o Hclll'i 1'0-('01"1"('" i 1"O,.J oaquim ( 'nzimiro Mar.
<1111' peln ordem do exercito n." I( do corrente HIllIII
o direito

a usar a mednlhu

1'3.'c'Iillllm·, l)('l't<'lll~1'

uctunlmont«

<la

dC/SI/I'

cI,'

("(ll/IllIIrf(/.

no ,'('gillll"l1to

11."

1

dI' infilllt('l'ia dn liniuhn.
7.1i
I

~
I'
~1'lTrlarla
I 1·~I.«III,I(tsUI"IIrllI ,1.1

UI"II,I-"IfI·I~lI11~I,,,tl-~.

RI'p,(rll~ii(l

om.

. Sua Magoe tlul(, El·){ci 11111111111 II ,(·Iam!" /I pil'allt.- IL
l'la), por se IIcha .. l'ompl' lllllllida!la
Iii po ivOl II" CUl'

ORDEM DO EXERCITO N." iW

tas de lei d' 17 novembro dt, 1 41
a praça abaixo meneionada :

t'

5 d ubril d 1 45.

Regimento de oavallaria. n." 2, lanoeiros de EI-Rei

~oldado n." 14 da 4.a companhia
Adriano da osta Mal' elo.

c 1:704 ele matricula,

~Ila l\IaO'c rtade EI-R i manda declarar a pirant :; a offi«iaes com a gl"l(lna~a() 11e primeiros sarnento
e com
\" n .itueuto tlp ;~()O róis diilrio~, na conforruidad.
ii disposto 110 artigo ;37.0 <lo dccr to ,1" 11 de dez mbro d \
[51
as pr: 'US nhaixo mencionadas,
por haverem .oncluido () 'Ul':-O do real collegio militar:

(I

Regimento de oaval1aria. n." 2, tanoeíros de EI-Rei
22 da fi.a c nnpanhia,

~oldaclo 11.<> :"':404 d mt tri '1I1n
•\11 tonio Bt lard da Fou: ecn.

Regi'mento de o vallaria n.· 3

Soldado n." 1:142 de matricula

• 17 da 1.,1 cmnp nhia,

J osé Ana, taci» de Li", Full«.
Regimento de infantaria n.· 2

Soldad«
110

no

11.u

1.° batalhão

l:77D tl matricuh c 11 da ~ companhia
Manu I 1<'1'0(' cl, Cnrvalh .

Rogimento n.v 18 de infanteri do Prinoipe Real
•'oldado II." I :f)~:l ele- 11\1 íricula t' O ela
«omp.mhia
l ." hiltalhao. Av J'(' , Augu til P '1', im Dili JI\1 iII)'.

:z.a
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lO,

o-

N,·

so

Secretaria d'estado dos negocios da gucrra - 5,a Rppartição da dircr,çáo gml
da contabilidade publica

Para conhecimento das differentcs auctoridades militares se publica a seguinte tabella, proposta pelo miniaterio
dos nego cios da fazenda, dos dias em qn' se devem offectuar os pagamentos na delegação da thosouraria geral do
sobredito ministério no ministerio da guerra,
No ultimo (lia utll do cada

Ofâciaes arregimentado',
pos da 1.1\ divisão militar,

JIlOZ

pr ts e mais despesas dos cor011\1

S .rctaria, d' estado dos negocios da gu 'rl'it c administração militar,
Officiaes cm eommissõ s depend ntos do minieterio.
Officiacs gcn mos offcctivos.
Commando ela 1. a divi ão militar
officia s mprogados nos conselhos do guerra,
Officiaes nrregim ntados.
Dia 4

Corpo do estado maior.
Tribunal sup rio!' d
u rra

C'

marinha.

()fficia s gou 1'1\ S r formados.
Subsidios a vinvas d militar R.
nlt\ (;

Estado maior d ng \1111 ria.
Estado maior dr artilheria.
ovemos elo pl'!t~as (' rodai zas,
D po ito g ntl do mat riul d
tos fabris,
nta 1)
Oftieincs sem

:t(·C( sso,

rcforrundos,

lados.
UII\ 14;

P,·cti'l. c

111',tl'""

(1" 1)('ZI".
t
L.

l'~ ('ola <lo exercito.
('olh'gio
Offi('ilw

militai'.

em (li ponihilidlld!'

, tah I cimcn

apoRPlltltdol'!

(\

jubi-
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Direc~ão da adminilra~ão militar - P Repilrlição

Posto, graduações e vencimentos com que ficaram os oIDclaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes
haviam sido conferidas:
Com o pu 'to d t mente c () soldo de 35· '000 r ~i'meu'a " o t(,11 mte do r gim nto de infanteria
n." 3, José
FI' d rico da
unha, r formado P .la ordem do exercito
n." 7 de 20 de fev r iro ultimo.
om a graduação d major e o soldo 1.1(' G . 000 róis
m mm s, o .irurgiã
d bri ada, Joaquim
faria
[usmã«
uerra, r forma lo p 'la ord m (10 .' ')' .ito n. () 17 th 2 de
julho ultimo.
'om a Tt·lHln3.)ão de mnj r
U .. oldo
54··
r(;i~
lU sn lU'
o apit o quart 1 me tre do r gim mto ti' l'a~adores n." 11, João Martiuiun« F rreiru 1\[a -hado Flambõ,
r sfonnado P 'la ordem do .x .rcito n. o 1II de 2:3 do m '81ll0
niez.

al~

12.0_ Ilire çâo da admini.lração lIlililar- 2.3 Rtparli~ão

.,.
l)

I

.,

PUni
I'"

,)

• cretaria d'f lallo 110 IIfll'"
('Il11ht'('il1lt'llto

da

p"hlil'a " . C'g'llillt,,;

10

,Ia 9U rra -lIrparll

(lifl' 'I"'llll'

,lO Ilu gaLintl,

audlll'i,lll lt. lllilita-

44~

ORDEM DO EXERCITO N." 20

de ali recolham
sejam foitas «nnx- OH conselhos adminisn-ativos dOH COl'pOK I' o do deposito dl' pt'aÇ'HH do ultramar:
l'ncarrl'ga-D1l'

v.

PX.:\ Al'

«x. a () ministro da gm'rra de dizer a
ordenar qlW, do 1.0 dI' acosto pro. imo
OH conselhos
ndministrativos
dOH corpo14 ostacapital mandem n-cebr-r 011 pntl'l'gm' OH cre ~i
8.

sirva

-m diante,
clonados na
tOH l' debites
ao referido deposito, pOl' um seu delvgado
munido de uma relação qno conterá OH pr -cíaos esclarecimentes l' auctorisação
pam tal fim, u-signadn pelos mombJ'OH do cousolho.
014 cOl1HdllOS arlministrutivos dOH COl'pOS

«stacionados f()l'1t da capital fal'llo aloltransac 'Õl'fl por intermodio da agl'neia militar, onvinndo-ll»
plll'a l'rti:ll' fim uma
"l'llH;ãu com o, referido« 1''' ']an'l,illl('nÜ>M II auct()l'iHHÇ'~l'!o;'
Fica «m vigor o cll'll'l'Jninaclo
na circular dl" 11 dI' nov-mbro dI' 188:3 pal'a as praças qu' forem cumprir :t Pl'lHl
dI' <l('J)()I'tíl~lLo militar, t[o H<"nfll'UÜ" J1a idn, P0l'(llll' TIO n'gl'pSHO 1'(·gl1ir'14('-ha (I ('Rüt!)l'](,(,jclo Jl't,sü' ollll'io.
Deu gluml(, a v, v.-.a Sl''I'l'tn!'ia
cl't'Ht!tdo <tm; 1wgol'iu'\
da gUl'ITa, l'lll :~O dl' jnlho dl' 1 '02. _111.1110 ~. l·X.mo sI',
l'OlllllllUHlantl' da 1, a c1ivii:l:\.o militlll',::;"';;; (A~i'iignn.ao) () di I'\,ctor gl'rnl, (hetallo P('1'('i,'a 'anrlu de ~a8f)'o.
Idl'llticas ltoH COllll1Ullldantp::! da 2.\ 3.;1 I' .~." divisol''';
milital'\'s, l'ommau(los gl'l'Ill'H dI' l'l1gl'!11H'1'Ía l' dl' :t!,tillll'riH,
in, PI'CÇÕl'H gl'I'IlI'S tIl' ('aynllaria I' dI' illfalltl'l'ja,
'Oll1mflll
uos militm'pt! da l\1adl'i.'a I' dos A,'ol'l's, I' t1il'l'('~'ào da :Hlmi.
lIii-\Ü'Il)i'Lomilitar,
14.0--D<'l'!am-llc:
1.0 (~IW o te1ll'lItc do l'l~ginH nto dI' l'llvalllll'in 11.° 7
(adualllll'lltl'
110 l'l'giull'lIto (ln l'avallaria ll." 10), .JOI:II\ dl'

'I'avm'<'s Moraes da llnha ('ahral, tlesi!ltin de tI' Zl' dia.
dilo JicclI~'a registada quI' 1111'foi ~'oll('l'dida ]ll'la ordl'lll 110
1'.- 'rcito
11.0 IJ d'esü· :tllltO.
2. o (~Ul' o tl"llcnt do l'ogiuH'IÜO dp infill\terill ll.1I;\, CHI"
los AUgll ·to Himv('s, clt'fiiHtin de trcze dillll Ib lil'I'II!.'1l I'l'
gistada ({ue llt foi ('(lllcl'(li(la }ll'la o\'lh'l1l do I' ' "I'('ito II. 17
do lIll'IIJllO :lI1110.
:1.° (JIl" o ('lIpit 0110 l'l'gillll'lIto dI' 1':wnclOl't'H 11." H, la
lIUo! do Sá. PI'l'pil'll, III' i 'Iill cll' vi1l1,' I' 11111 dia ,III li('cll 'H
l'l'gillt:llla
1(11(' II", li)i l'OIW(I<licla
p( la OI'II"l!l tlu I' '(lI'('ilu
II," 1 S <lo lllC'!lllIo '111110,
4,° QU(' o alfOl'lla (lo l'cgilllC'lt1o d" inlilnf''1'ia 11. li)
(~ctuahnonttl
110 qlléldl'tl da al'lIta
,lo, {, .J.\glHllillllll !lI' i tlU . d dez S "I. d'!lUI ull
.1
I"11'('11'1\ l'" ri t:ulu !JIII' 11", foi
, ('011(' dlda p 11\ m ma '\I'(t 1Il.
t1

I

,·20

1:>. o - Licenças concedidas por moU vo de molestla aos officlaes abaixo
mencionados:
Em

'c~sao (11' 7 dI' julho

ultimo:

Regimento de artilheria n." 3
Primeiro
teu mte, ,João Bapti ta !lI' 'n1'l110nlL I' • 'ilva,
cinco.-ntn dias para fazer U!'I) das ag'lla: .ulfuro ..a~ em,', PP-

tI'O do Sul e mai. tratamento,
Regímento de oavallartu n.s 2, laneeiros de EI-Rei
h!luarclo Jt' '1'I'l'im BOI'g'I'S de (';I:ff'o, IJUAl' ntu
dias pura ('oll\'ah' ('1'1' em ar 8 do (',11111'0,
\11' 1'('" Eduardo AIlg'1l lo • Iarqnes, Illlill"l ntn dia' para

Alf'I'I'

('1111\

a 11'1;('1'1'

"III

:tI',

s

do

('jllllPO,

Regimento n." 8 do oavnüarta do Prinoip Real
apitt u, Fr.uu-i TO Alberto lia !"il'f
l't;ki.i: ti, cin 'Ot'lIta
dia' pal'a f.'IZI'!' II o da :t 1111 1!tI'I'IIIaI' 11,1 (':dd,l da R.'\iIIlw
l' mui
trnuun 'III",
Alfc 1'1'8, l lygin« ela Silvn Leite.
ess '1IIa di,l. parâ fuZI'l' 1I~() das a~lla 111 !'IIH111 na
'allla
lia Hainha e mais
tratumonto.
Regimento do oavnllnrt
n," 10
'I'oueute, Bento (la Frall~a Pinto III' Oli\ I irn 'Ull'lIlUj
111I1I1'(,llla dias pam (I tratar em are. patrios.
1

I

Regimento

'l'en 'lIfl, \Lilio Ali
dia purn 1'0ll\ ale '

de oaçedores

II lo

Correia

n.O 3

1: inho

'(·1 'IIIH

I'

cim-o

1'111 riu
n,~8

Alt'I'I""
flm'lI

J

I

, .'ih II

IjlllU'

11111di I

('011\'111

ia

') '1'11
"I'

RZI I'

1 ogimOllto do inhnt

('ul'itao,

.III I"

D:wid

('II II

ri
dia

ill

P

I'
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N.o

Regimento de infanteria
Tenente
coronel, Antonio Candido
renta dias para fazer uso das aguas
da Rainha.
Regimento de infanteria
Tenente,
Francisco
Ludovino
de
cinco dias para se tratar em ares do

so

n.s 16
Rosado
thermaes

Jara, qua·
nas Caldas

n.O17

Noronha,

s .tenta

e

campo.

Regimento n.O 18 de infanteria do Prinoipe Real
Alferes, Oandido Gomes, setenta dias para se u-ntar m
ares do campo.
Alferes, Carlos Alberto da Paixão, aessenta din~ para
se tratar e convalescer.
Regimento de infanteria n." 21
Coronel, João Lop '8 Soeiro de Amorim, sesaenta dias
para convalescer em arei> do campo.
Regimento de infanteria n.s 24
Alferes, Ernesto Augusto da. ilva P reirn, sess ,nta dias
para continuar a tratar-se.
Quadro da arma da infantaria
Alferes (actualmente
tonent
K ln prcJUlzo ti \ unti auidade), José Augusto La- neva, <]tuU' mtu dias para con 'alescer em aros do campo.
Em seHi:lllod

!) do mesmo

Regimento

III

z:

do cuçadoroa n." 12

'1' ,1I('s,

Capitão, Norb rto Jaymc

MeL

'UÜL

c .inco dias

para se tratar.

Alfer

'H,

Luiz Dia» Alvares,

Em s ss)lo de lOdo

m

1l0V<'11Üt

dias paru

tratar,

mo mez :

Regimento do infanteriu n," 21
Manut'l Jeronymo p('l'('il'll Siu 's, (lUIl!' 11tH dia,
fazei' uso das :lgllaH snlfurnsa:
('111 ,'. Pedro do Sul.

Major,

paru

Bill Hi'ssâo d(, 11 (lo mesmo mez :
Rogimonto do info.nt ri n," 21
l~jlldallü', 14'I':lllt'i,,('o PP); 011 dlt (4ollbl, h·illfn diutI
para fazei'
mIO ti" bUlIllOM ,lo Innl' 11I 14'ign 'il'll (la )<'n<'., :t
COUltl')ur l'UI ~O dI' jullao IIltilllo.

AIth'

II
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Em

J. T ••

20

es ao de 13 do mesmo m z:

Regimento de infanteria n.O12
'I'enente ajudant , AI xandre de Almeida
Oliveira,
trinta dia para. faz 'r u o de banhos do mar, a começa:
cm 1 do corr nte mez.
Tenente, Miguel oulão, quarenta dias para. faz r uso
de banhos do mar, a começar em 1 de etembro próximo
futuro.
Em

essão d 16 do mesm

mez :

Quadro das praças de guerra
~fajOl', 13 lizario Saav dr. Prado
Therm s, e' nt.
dia pam fazer uso d br Ilho do mar e mais tratam nto,
:t com çar cm 1 do 01'1' ente mez.
] G.O_

Licenças registadas concedidas aos omclaes abaixo mencionados:
Estado maior de artilheria
arlos Aueu '(0 Juzart
'aldeira, nov nta dia

Capitão,

Regimento de artilheria n.O 1
no, qual' nta dia

Prim iro tenente, J . d M

Regimento de cavaüaría n.· o

'r

n nt , .Ta 'into ~Inria. ela Rocha I idrign . 13<stos,

t rinta lias.

Regimento de in! nteria. n.O12
irurgiã» mór, .J '6}I ria Iiodri u . (la ('lista. prOl'o,
'I () I' l' dezoito (lia .

"';1

Regimento de inf nt ri n,O14
"apiti\o, Luiz faria da (' n 'Ci"IlO. trinta <li.
Regimento de infunteri n.O21
('apitall• Luiz Fllll til lucel
l)'n,}>1'
ng:l!'.
trinta din .

II

I'

Foi confirmada a licença r g! tada que o eom andante do cor o
do e tado maior concedeu ao omei I baixo mencionado:

Ii .o

Corpo do est do m 10r
«

'll'iti'lll

J

hOllllí

\nt ni

I; r 'in J: • dll

utn (lil •
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Ob1t.uario

Junho 26 J)

Julho
)

30 126 -

Alferes reformado, Manuel Martins de AI·
meida.
Desenhador de La classe com graduação de
capitão, Leonel Marques Pereira.
Capitão do estado maior de artilhería, José
Eduardo Vaz Pinto da Veiga.
Major de infanteria em disponibilidade, Ad '
lino Abel Coelho da Cruz.
Rectificação

.:Ta ordem do exercito n.· 16 do 1 de junho ultimo, pago 3&9,lin.
l L, onde se lê .resident " leia-se -resldentes»: pago 360, lin. 16,
onde se P «residente. leia-se «reaídentes»; pago 061, lin, 13, onde
se lê "sorteados. leia-se "sorteado».

J01'ge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Está conforme.

o

direotor geral,

•

o ..) J
.....1

SECltETtUUA IrE 'TADO DOS l\EGOCIOS UA GUERRA
21 DE AGO TO DE 1 92

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao x reito o

1. o ioi lrl'iu do. nrgu io do rrillo-Dir

8 'guinte:

Derreto.
(ão

Ir~1 d 311mini lra)u polili a e civil

3. • IItpHli~ão

4I8

01WEl\l DO E. "ERCI'l'O

N,.

21

~---~-~-~====

entendido c façam executar, Paço, cm 11 de agosto de
li;\):!, = REI. = José Dias Ferreira = Antonio Telle» Pe ~
reira de Vasconcellos Pimenici,

Srcrelaria d'('stado dos IIrgocios da gurrra-Dirrr~iio grral- t,a nepílrli~âo
Attendl'llUO

ao que

representou
o alferes do CXOI'·
Carreiro da Cainara,
qual, sendo primeiro sargento do exercito do Portugal, foi
promovido para a situuçâo em qllO el'1t;i, SOIll lho ter sido
fpita a npplica<;tw do (ll crcto com força de lei de 10 de se111<'

cito da Afric« occidontal,

°

'I'iburcio

tcmbro dl' 18.J.() e circular do ~1 de maio de 18G2; c con
sidcramlo que o serviço }lO!' (\IIP prestado 11:1::>posHe Õ s
ultrumariuas
não é llW110S importante que o qlW \11('pode

ria prestar uo exerci to do ('011 tinent C01l10 oflicial inforior:
hei po!' bem determinar qlH' ao supracitado alforos do o. er
cito da Afri('/t occídontnl, 'l'iburcio Carreiro da amam,
,.;(0am applicadns
:lH diHposi<;o('::>
do dO('I' to com fOl'<;'tt (11'
(l i (1(' 10 de setembro
dl' ltí-!() e circular do 21 t1 maio

de 1 62,
O ministro e secretario d' estado dos ncgocios da guerra
() t nha entendido e fa<;:1.executar, Paço,
m ~O de
agosto de 18\)2,
REI.
JOI'[Je Candido Cordeiro Pinheiro
Furtodo,
assim

Em l'0I!Íill'lllill:1I1p com o di~l'()sto nos Hl'tig-os H2,O I' 8;~.')
(lo rl'gnlalll(·,Ito ]Ia l'tL a org:tnisac;ii.o <ln I'('H('I'\':\ do (' ,"pJ'eito
activo <lo :31 <1(' d 'íwntln'o do 11111\11
pro. 'imo p:u.; ado: Iw i
por Ul'lll lIOIllC:lJ' ph:lJ'lIJ:tl'l'lIti('() do a,a ·Iasl!o do n\!i('l'\"a
l'om :t gJ'a(ll1ac;f~o tio :llfeJ'(\H (lo l'l\HerVa, o phm'IlH\('()Iüil'(l,
,oldado l'c~f'r\'iHta, .Joiw ~r:lI'Ía ]>l'1'( il'l\ Botto, }I")o hav('l'
requerido () (':-;1;11' lloS tt'l'1lI0S da I(li.
O ministro (' s(,l·,'ctario d'<, tl\llo dOR nogo 'ios da gll('l'ra
ns. im () t.(·nha 1'lltl'IHli(lo o fOI',;:! c '(,(·tlt:ll'. PaC,'o, lU 20 eh>
agosto Ik 18D2, ItEr. JUI'/II' Cllmlidu COl'llt:tJ'() Pil/lI(.;l'o
Furtado.
.
Srrrl'l.II·ia il'l'stilllu dus 1I"gurios d.1 gll('rr.I-lIirNç~o tlfral- f." Itl\parli~ao
Se1\(lo 1111('('8 :tl'io (1l't( I'minar
v m SCI' l. tlll,l,]( I'i<l I, :18 linha
por L'III Ilppl'o\':tl'
~l ill tl'llI'

t

1\
('(llldic;õos ('11\
·11'g'l'lIphil·n militlll"

'UI'

n'''ldlllll
b

'lltnl'l'

qlH\

(!co
: ]H\j

11'(' tIL
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data, y_uefaz m parte do present decreto, e baixam assignadas pelo ministro e secretario d'estado do negocies
da guerra,
O pre ident do con elho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negocio da fazenda c interino dos do
reino, ' os ministros
ecretarios d' estado de todas as outras r partiçõ ,assim o tenham entendido e façam executar,
Paço, em 20 de agosto de 1 92,= REI. = José Dias Ferreira - Antonio 'l'elle Pereira de Vasconcellos Pimeniel =
J01'ge Caudido Cordeiro Pinheiro Furtado = Antonio Ay

de Go!tv~a Francisco Joaquim Ferreira do AmamlPedro Victor da Costa Sequeira,

1'1'

Instrucções regulamentares para o estabelaclmento e reparação
das linhas telegraphlcas militares
Artigo 1."
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legraphietns
mandará
proceder
lí. respectiva
r€'pal'ü\j1io,
participando
superiormente
esta occorrencia.
§ 2.0 Para a execução do determinado
n'este urtigo, a
companhia de telegraphistas
ter <'L a seu cargo um ou mais
depositos de materines, que lhe pennittam
proceder prolUptamente á reparação de qualquer avaria,
Art. 4.° As linhas t lographicas militares
serão rondada diariamente
por guarda-fio» nomeados d nitro do p<'8soaI da companhia do telogrupbistas
pelo cormnandant
do regimento,
sob proposta do commandnntc
da companhia, e ímp didos n'este serviço.
Art. 5.° Approvada
que s ~a a construcção
ou repara~ão de uma linha, proceder-se-lia
ú. sua execução.
§ unico. A execução d'estes trabalho
serâ feita pelo
pessoal da companhia (10 tclegraphistas,
cgundo as dispo.
!úçoes do artigo 7.0 do citado regulamento.
Art. ü.o Os proprictarioa
dos prcdios rusticus e urbanos
Hão obrigndos a consentir
nus suas propricdad ia :t collo
cll~'ão de postes, postaletos
o consolns, :~ passagem subterran a da linha, bem COIllO todos os trabalho' (lU for m
necessnrios para a construeção, 1'epara<;lto l' conservação das
linhas tclegraphicas
militares.
§ 1.° Nas propriodad i'i rusticas c urbanns nao pod '1'ào
collocar-so
po to 1:1 , postalete
uu consolas, ou executar
qualquer trabalho para in talJ:l<':lo lll' llOVl\S linhas t I gmphieu'
ou r 'para<;ílo
.i i ('.·i~Ü'Ilt<,~, . m pr vio nviHo
aos resp ctivos propl'ictul'Ío,
}Iam, qUllnto }ios iVl'l, l:ll'
procedor
de accordo com plll's.
§ 2.° OÍ! pr<'jnizo l'au auo!; poJas lillha ü'II'p;I'nphit':l
nos telhados 'mndeiralJl('lttos
dos lll'("lio uruanos e 1I0H
jardins, pOlllarl' , hortas (' t '1'1' nos ~m.il,it"8 a l'ultum illteu iva, erao pago pulo lllillist 'rio da gUl'l'l'IL, sub I'l ('Iumação justificnun uo proprictario
<tu li fil'har I • 'allu.
Paço, cm 20 de agosto
1 H2, JOl'gd "(lIIdido fU/'_

ua

=

a(,

deiro Pinheiro Ftt1'tado.
• rmlilria d'r~latlo 110.lI~g()(·iIlS ti" ~lIma-llin'
'rellllu

iuo llolllellllo

i!o ue 8('rvil'o
SUl'g(,llto do

IIH

para

ir

(I

~dO l'r

I-P R~llilrlitl"

1lI)1I'1I11H1'

111IH~COllllllis-

pro, illcia 11,

I'C,,'illlPlI(O

11.°

[o 'llll1bi«lH' II pl'iuwil'o
4 di ca '~dlnl'i tio 11I1J1l1'H(lnt'
11 .fOI () (iallllido (I (lIi\'lIil':l

da AllClllanha,
Ottilhl'l'lIll'
'1
()ll( eça: }'
leI por ulIlll PI'OHIO\ 'l-o '10 pmlto II· Illil'l'(' , ficando p rt llC lu10 110
r 'itu li J 'ortugul 8 'lIl l'l'l'juizo

L'

dus praçal maill antig

"

ua

lua clll II

urUlIl, l\O

lermo
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do dcer to com força d lei de 10 de setembro do 1 4ti c
circular de :!l de maio de l.'()2, Outrnaim . ou .ervido ordenar que esta minha sob rana re 'oluçtv) fiqu nulla e de
nenhum eft't'itoe
o agraciado,
por qualquer motivo, d ixar de seguir viag m para o , u destino ou d( s .rvir no
ultramar o tempo mareado na lei.
O mini .tro c secretario d'cstudo dos negocio da gucrra
assim o t 'Ilha ontcndido c faça e .ecutar. Paço, em ~5 de
a~otit() de 1~\):!. _. HI~l.
JUI'!!C Candido Cordeiro Pi-

nheiro Furtado.
melaria d'estade do IIrgocio~tia guma - Uitt'r~ão g ral- f. a Rt'p..rli~ao
Em conformidade
com () tli, pu. ti) no I rtigo 1 :34, o do 1'0gnlllllll'nto p: 1'<1 a orguni :1)<lO da re rva do xorcito activo
de :~I de dezcmhro tIo IIIlHO pro, rimo pa lindo: hei por
hcm 1I1l11U'HI' alferes de infanteria (lo reserva, 110 t ermos
da lei o eh fI s de SCl'(:. <l, de l ." elnsse, Antonio Bcrnardiuu, c de :!,n ela se, Pedro <la Silva 'l'avar: s . Gouveia,
ambo. (lo cxtineto ('0)')11) (la g'narlla fi (':II.
U ministro ' secreturio el' t' tllclo (lo: lll'gocill' <II gllCl'I'a
;\titiim o tenha ent('lldido ( tilça I','l' 'tltlll', Pa<;o, 'lU ~5 d'

agolit<l do 1 'H:2,
nhl'i,'o .Furtado,

:!,u _

= HEI. = .for!!'

Candido

Curdei,.u Pi-

Por decreto d 20 do corr8nl me!:

()

.1 I)

llll'i

(01

pari

4f>2
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Por decretos de 25 do mesmo mez:
Regimento de infanteria n.s 6
Tenente,
o tenente de infanteria
m disponibilidade,
Manuel José de Aguiar Trigo.
Guarda munioipal de Lisboa
Para gosar as vantagens
estabelecidas
pelo artigo :i.o
da carta de lei de 16 de abril dr 1 nU, nos termo do
:-d.O do artigo 1:3.0 ela carta de lei ele 1:3 d<' abril do 1 75,
o cirurgião ajudante, Abel Augusto de Campos Paiva, pO!'
ter completado s is annos de serviço r{l'eetivo no referido

*

exercício.
Guarda munioipal do Porto
Alferes, os alferes, do regim mto de infanteria n.? 13, Antonio Barbosa Júnior, e do quadro da arma de infantoria,
Antonio 'I' ixeira da Rocha Pinto,
Inaotividade temporaria
O tenente do regimento de infanteria
n." 4, Antonio
Diogo, por ter sido julgado incapaz elo ~(,I'vi~o, tcmporariamente, pela junta militar d saudc.

:3, o -

Portarias

.ini~lrl'i~ dos nr~nrins do rril1l1-Dirrr~;ío geral d~ admil1i~lriltilll 1'0lilir'l ,. ('ilil
3," nrparliç~o

Tendo-se

f;uHl·itado duvida oh r ,,:;p HH diHrllll'\i~'()('i'I do ckde 30 d julho ultimo alll':lllg<'tn
Oi'l oflh'ial'l'\
(' 11l'<lI:a:-;
da armada, da guardHH muuicipaes e da glllll'c!a fiscal :
manda Sua Magc. tudo El-Rei (PIl', para OK devidos effej.
tOH, 8~ d clare Q1H' :elllprc 'lu!' no mcsmn d '01' to se empregam as expresa« IS «nxereito » (' «militares»,
CHt:tR
1'iI'
refor ln a todas ns for 'HH militar . (fp terr» (' mllr, I' pOI'.
tanto ('ompl'l'Jwn(lPm
OH !\OlH'l'dito. oflil·ial's
I' )11'11<;11. (ln
armada, daR ~lIal'(laR
Illllnicipa,'
(1 da ~1I11l'!11I n (·:d.
P:wo, <'lU J de 1Ig'llstll c!to I '!l~. .JIJ,~I: /);(//1 /t't'/'I'f'i/'fl,
C1'(ltO

S~mlaria d'rsladn dos

III' 111'10\

d,l gurrra-lIim

,10

~rr,ll-

La IIrl'oltli'dll

li~I·H ,i, p ln "('I't'IHI'ill d'l' tndo
t'm l'ollf~II'lIlidlld!, '0111 II di posto
no artIgo
aI," 111\ parta dt lt·i dI' 2 III julho dI' I fi7 110lIIear
11('1'( tlLJ'ill clll «il'I'l'I'
o cio IlIollte i,io oflil'illl
I/llt II
Mallda ~1I11 l\lll~P

nos

nC,/.;'ol'lOl\

lIa

ladp

1;111'1'1';1,

(l

ORDEM DO EXERCITO N.· 21
te do regimento

d

cavnllarin

n.? B, Arthur

1:53

algueiro

Pa-

eh co, para

orvir durante o actual anno e .onomico.
Paço, '111 20 de a 0810 d 1 D2.: . Jor[Jl' Oandido Cordeiro Pinheiro Furtado,

4. o -Por determinação de Sua Magestade EI-Rel:
Regimento de artilharia n.O3
('apit:1n da <::' bateria, o capitão rio l'I'gillwnto de artilheria H.O 2) João Pereira Alou. inho de lbuquerquc,
pelo

p dir.
Estado maior de oavallaria
Tenente,
o ten nte do r -gimento d cavallaria
Arthnr • algu iro Pacheco.

H.O ;~,

Estado maior de infanterla
'apitâo, o capitão do r gimcnto de infant: ria n."
Manuel Augu ·tn d .. ~latos 'ornpiro.

('api~\o

rim:
dcs.

1"

11tH

ln,

Rogimento de oaçadorea n.· 3
(la :\:' compnnhiu do I." hatulh. o) !l l'llJliti o dI)
(h- infant ria n." :H, ,Jo ,I oqu' Gamuiro OuP'
Regimento de infantaria. n.· 11

'1\'I\I'n te, o t( nent
do 1'1'0'immto di' infnntcria
,JO:il: da 'ilva Bandeira, pelo p di!'.

II.o

:H,

Regimento de infante ria. n.O 19

('apit

(I

inf'l1ltl'ri:l,
('a. ligo

(1: 1. companhi« do ~.o hatalhl o,

I)

('H)li

'I)

dr

J'J(lu:mlo Adnlin» F l'rpil ..l por ter concluido o
IH 1111 fi,i impo to pel:
ordem do l 'l l'cito n," I!I

rio ,'orrl'nt
'1\'n,·nt,·,

,JnAo Filil'P'

anilO,

o

Regimento d
IlI'I11
to r' rim

t

IIh,

infllIlt 'I'ia 1\.0 117

du Ho I AIp "rilllll,
Qundr

d

lrnta

d infan

ria

I\lf,'l'" 7 II 1IIft,!,1' do I' gillllill o 1 infmt
dn Olin i1'11 :\11 alh

I'i I 11.° 11 ,lo,'

4õ4

ORDEM DO EXERCITO

!), o-Secretaria

N,o 21

d'estado dos negocios da guma-Reparti~áo do gabinete

Detcrminando-so
no doer to de 14 do corrente mcz ,
qUfl reorganisou
os serviços da armada,
qlH' It (' cola ('
serviço de torpedos seja transferida
para o ministorio da
marinha o ultramar:
Sua Magestnd« El-Rei manda t1'11n1:1\'1'0\'01'
na presente ordem a parte elo mcncionudo decreto
que so refere a essa transferoucia.:
«Artigo 2B7, () A escola e serviço de torpedos, cread«s
por decreto d 30 do outubro de 1 4, são transforidos
para () ministcrio
da marinha ( ultramar,
sendo con idorados para todos os offcitos tomo uma dcpendoneia do oonselho do almirantado,
l

«Art, 238,° AR commissões lia eHl'ola o serviço <1(, torpedos são exercidas por officiaes da t'orpora~'ao ela armada
o por tres adjuntos,

officiae

do estado maior de engenh

-

ria ou artilheria, rcquieitados ao ministr rio <la gU(ll'l'a,
«AI't, ~3!1,o As verbas orçamr-ntues
do ministcrio
ela
g'IlP1'r:t para a e l'ola (' serviç« de tOI'!)t\dOH 'i\o transferidaIS para () ministerio da marinha
(' ultramar.»

f), "--

Smetaria d',stado do Jte«ocios da guma -lIirt'I'~io

geral- f,~ Kcparti~ao

Declara-ao qll' no dia 13 do corrente mez HO aprl'sNl
tou n'esta secretaria d'cstado o capitão de euvallaria sem
prejuizo de antiguidad , Antonio L it« de Barhosa Bacl'llar, por ter rogrcl.!f!ado (lu ultt'llmul', olldl' nilO ('olllplt'lllll
11 eommissito,
pelo que fica U/I al'ma II ({lll' l'eJ'tC'Ill'C'
o pmlto de tenento I' lllt :sitlUll}ão (lo di8Pllllihilidadl',

7,° -~c·m·tôlriôl IJ'r~ta~oduo nt'~o('iu tia gn rril-lIln~'~au gt'r,tI-i:'
\nlllllH'ia.sl·,

f'1Il

('())If'ol'luidacll' ciO' artigo

('11m

Itl'ltólrll~iÍo

:l7,",:l '," ()

3!I," du dcel'cto com tor~a (lc lei (II' fi (ft outuhro di 1 ;)1,
sobre a organi a<;1() do corpo dc 11111'"do I'. pl't'ito, !JIH
por (111(>11<;0
de Ht'HHt'lIta dia,
a contar da }lllhlil'a~ão 11:1

pr sente

01'dlllU,

C'l'IlIi

IIbl'rto ('Olll'lll' o para

o

til"

11'hi.

monto , dI' \'lIcllturll8 1111 da, e d(. (·irur.~il)(·tI
a'lll<llntl's
<lo
n
,
I'xerclio,
c qu () t'/mdiclllto 01 rão in tl'lli I' o . ('II, !'I'.

qu rimento COlU o I1m'um nto (.guint.:
1.o al'ta d formatura nu uni v l'si<lnd <le (loimhl'll ()U
eUl qualqu r d
coi
lU di 'o· 'il'lu' .il'U <1<' l..
iHboll oU
P orto;
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~. o Certidão de idade ;
;3. o ertidão de bom comportamc 11 to pa iada p la auetoridade admiui trativa da loculidad
onde' r . idirem ;
e orteam nto na con4.0 1prtidao do ree nseamento
formidade do nrtig
.0 da carta
d lei dt' 12 de etembro de 1

7.

requ -rentes podcl't 0, alem d' e .tes docuiu ritos, apresentar (lua.esqucr outros de' hnbilitaçõ 'lo! scientificas OH pratieu ruedicu que II!'s pm,:;mn dar dir .ito de prefercnciu.
b

mrwria

".
ú

"

11'1'~13110 do,

nrgoci da gu rra-Dlr c'áo gtral- 1.3 Rtparllçáu

Tendo

o sogundo oflicial da dir c(;'uo da ndruiuistração
gradlln,uo
de eapitt o, J ()I o Cordeiro, ju tiíicudo pertencer nn-Ih o,' appellido: de • 'ou a •'ulguI'iru
militar

'0111

Mal'(I'H', : (1 .terminn •'ua ,Mll~(' tade E1-Hei «{II , no re pei-tivu livro de matricula, este oflicinl :I(:ja iII cript» '0111 II
uome de .To: o Cordeiro

H.O -

de • ousu Salgu iiro

r rrlaria d' la.lo du nrgofÍo da uma-Dir

.IltU't!l1

's.

Rtparli~lio

~áo ~rral-i,&

I'i

1h'dura·"·
(PI
{di' oiro I llll'dalha l'UlIl ditla ao major
formado, Cllludino .Antonio (1 loura ('olllill!tO
:l <tUt· ('

r

fél"

to. 0_.

:l

'.'(·rcito

01't1l 11l tIo

rrtlari

11.0

:!o a'

t

H11110.

d' laJo J u ~o(IO da u rr - DIN'C o ~tr I-!.

ft p~rlitáo

I'irantp. :t ntli·
P) i~,o d
I' U'fI ti· bril dI'

'."'1111110

Regimento d lnfa.nteria D.O 16
11.0 17 du 4.·
l'oml) uhin

III' '1\1110

IIl1ltl'icllln do I,U uatnlh

11.0-Dir

r

Fr 11 i'o

d adDlini Ira ~

ll' h

t'

•

•

(I.·
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e 3. o do regulamento
concurso verificar-se
turo.
12. o -

de 11 de junho de 1891, de~elluo, o
no dia 2G de outubro proxllno fu-

Direcção da admiDistra~ão militar- 2.a lIeparti~ão

Declara-se:
1.o Que o preço por que saiu cada ração de pão fO~'necido pela padaria
militar no ruez de julho ultimo fOI de
40,32 réis.
2.0 Que as rações de forragens no mesmo mel'. aíru_m
a 251,81 réia, sendo o grão a 193,~ réis e a palha a 58,J:~

réis,

13. 0_ Smrlaria d\'slado dos IIrgocios da

gUl'fra -

Para conhecimento
das difterentos
se publí 'a o seguint :

1l.'llilrli~[1Odn g;lbilll'h'

am'!ol'idlldl:>

milita-

1'1':-;

Secretaria da guerra - Direcção geral - ~. a l{('partição, _N.o 920.
Circular. -111."'° e ex.'?" :>1'. Tendo alguns r scrvistas abusado da conce f(o feita p(.loi'i artigos
57. o 5.0 do r gulamento dres
rvas, nao tornando (,j~
lectiva a licença solicitada com u fim
se II iquivar nn ÚS
obrigações impostas pelo mesmo r guiamento:
mcurregume s, ex." o mini tro da guerra d dizer a v. e ".01 8 sirva
exp dir a n cessarins ord ns para qu os conuuandant
b
das unidades de r 'serva obt nhaui do int reasados, no
acto da conceseão da lie n)a, a indicação de qual u aucturidade administrativa
a qu m vão solicitar passaport , nos
('!lI:!OSum que este é exigido, a fim dos mesmo
commundnnt s so informarem
o foi ou não conferido <l ntro <lo
praso de dois m z s contados du data da ('OUt' • sIto tia licença j nu. certeza do que
,findo aqu ,11· pra o, u pra.
ça não tiverem
guido ao seu destino, não o pod ~r o fazer sem nova lic nça
s rào COll id ·radail, pnrn todo oS
offeitos do regulam nto d r erva, como r Hidindo no r illo
desde a data I\cima r ferida.
Deu guard
1\ v,
.... ,"'e 'rot' l'ia d'e 'tudo du. 11 'gOl'io
Uo. guerra, em 1ü d· ago tu
1 !l2, -III. mo
tll',
cOlUmandant
dn VI divis O militar. _ (A siglllulo , u tlirector geral, Caetano PtrlJira Sa nc/I(!, dI) Cusf 1'0.
ld ntil'1\
Ol! t'ollllllllll(lllntl'
ela 2 ..' :1." c 4. divitlol's
militare,
cOlllmaudoH militar
du
ira I' do AS,!)t, ,
l'UDlmaIlUO geraes U l'llg ulll'l'ia c I] IIrtilhlJl'ia, • dil' 'I"

ao

ue

Mnd,

çlu da admiuistr&çlo militar.
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U,o-LlceDças
concedida por motivo de molesUa ao officiaes abaixo
mencionados:
Em s sao de 14 (1' julho ultimo:
Regimento de oavallaria

n.« 7

Alfer
graduado, José Maria de Figueiredo .\111:1, J\lui 1\', quarenta (lias para fazer II n de h/lIlltos r-m Vizclla,
:t com .çar cm ~O do l'Ol'l'cntc mcz:
Regimento de caçadores n,O 3

('apit:lo Lili" Ferreir« Real, quarenta <li... p,Lra filZ r
1"'"
d banlius do mal' na Povoa (II' \'"nrzim. 11 l'1 meçar
('III 21 do COJ'I'l'lllP rucz.
.
('apitao, Mnnu ,I llodrigues, C{n:ln ntn ( cin 'o dia, I'~Ll':t
flll.('l' ti '() el,' hnuhos
cm Viz illn (' ruais tratam nto, li 1'0111"\,UI' em l(i t!p julho ult imo,
Alferes, Albino (los '(Iutu p( rcirn Lopo, IJ1I:U'Pllta
(lia. para faZ('I' uso de b.mh:» do mal' 11'1 Po\'oa de ";11'zim, a comccar em 1;) de setomhro pro -imo futuro,
1\ Ifl'l'l' , .Io: ( Freire
de Matos • I')'O'ulhtlo, C seuu
(li ...,. para 'o trntn r e convalos 'PI' em aro II, (';IIIIPO,

Rogimento

Alfer

,li,

" Fruncisc«

para f:l1-I l'
ô

ti

(I

de infanteria. 11," 24Rodrigue
p(>l'('im .Iunior

(1" hanho, do

lIlilr

'IIlni

(, entn

t ratltllWnt

"

t (1 (I mbl'o IH'o,"imu fll h ll'O ,
('lIpclh o II, 1. l'la (', ~\) .':111111'1' .Jtl
t1 ' ('111'\ nllw,
, :-;l'llt;l (lia
para ftz J' II II intl'rno dn ngu:l, li I U "'1'1Ilwi
tratam II til, a ('Olll
i tI ) COI')' 1It. III ~,

a l'OIllt'~'al''lll

l'

}fI, -

LIcença regIstadas concedidas aos olllclae abaixo mencionado
Regimento

Prilllei!'"

t

do o.rtilh rio. n,O 1

II 1I1l', .10 {: .Iu tino'l

i.- iI"

Hot.lho

h'illt I

, II ,

110-

v

lar! n.O 6

,h H 1rigu

B

,p -

ORDE~l DO EXERCITO N,'

~I

..:::

Regimento

n." 2 de caçadores

Alferes, João Lino de
t:ao pO!' seis mezes.

da Rainha.

Galvão Junior,

:40\lSlt

Regimento de infanteria

pl'Ol'Og':l-

n,O21

Alferes, 'I'heodoro Gil Figueiredo em-mona, trinta dias.
Alferes, José Fernandes Juniol', trinta dias,
Alferes. Francisco Ferrcirn, sessenta aias. ,',

Foram confirmadas as licenças registadas que o eemnandante
geral de engenherla e os commandantes da í.", 3.a e ta dlvlsGes mllltares concederam aos oIDciaes abaixo mencionados:

16,0 -

Regimento de engenheria

'I't-nente ajudante, Eugenio

Cnndido, quinz« diae.

Regimento de arttlhertu

n.O3

Primeiro tenente ;~iHtlalltt-, )Iullucl.Joi:\l'l'l'l'dra
dez <lias.
Regimento n," ISele caçadores

eloEl·Roi

'I'enente, Fomando da ('u;"ta Albuquerque,
Regimento n.v 18 de infanteria

Tenente.

Agostiuho Ah aro

ao

(;:lld:l~.

doze (lin~.

do Pl'ínoipo Real

)l igueircdo,

trinta (lia>"

Regimento de infanteria n," 22
Tenente .. Iosé Fruncisco Hi (IUlO Pereira, quinz« tli:t~.

Et;tá conforme.

o

director

iS

1

&1,
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Portaria
r reran d'csl;ltlo do.

IIP"OtlU.

da guma - Dltrr~áo

ml-

2,'1 IIrJlatll~áo
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Instrucções a que se refere a portaria d' esta data
Dls.toslções g .·aes
1.a Nota alguma se averbará nos livros de matricula, nas
folhas do registo e nas cadernetas mili turcs senão cm vista
do respectivo titulo, excepto em casos muito esp ciaes,
expr 'SStlllWUtc· nuctorisados por stus instrucções, nos quaes
se tomará pam base as iuformações prestadas pelas a\lCLOridades eOlll}! tentes ou pi-los interessados.
para (,8t'1'O\'I'1' nos docmucnto« indi2.n Procurar-se-lia,
cados na disposiçao 1, a, quem tenha bom cnracü-r de lPtm
c boa ortliogruphia ; a rcspousubilid.ulc,
pdo que n' cllcs SI'
mencionar,

pcrtcncc râ, porém,

:tos oflkia 'H ('llt':Il'J'I'gados

pelos l'l'gul:\lllentos dI' dirigir a rcspc ,ti\1t ('seriptu1'<l<:lLO.
Da referida rt-sponsnbilidado lJlll'tilltarií.o tambcm 08 commandantes elos regimentos
• de outras unidud 'H a tivus
independentes, l' os dos distri 'tOH ele recrutamento I' l'PS( rva.
A escripturaçào,
tanto nos livros <lo mutriculu como nas
folhas de registo, fur-s -ha, tom pr\' -io trnçndo a lapis,
em linhas succcseivas
prejuízo
da 11(' '('Hsaria
namentos.

e npr-rtadas o mais possivel, sem
fi fim de obstar
a addicio-

clarvzn,

3.0. Scguir-f;('-ha,
na I'seriphll'il(';to,
() methodo indicado
nos p.'clllJllol:! contidos n'« ·tas instrucções.
4,a L'a im;t'l'ip~(t dn~ difl'I'rcll!ps
1 !ltus kl'-H' 11: (r 1
attl'nc;l\.o uno l'l'!letil' o mel', (' allllo j:'l illlli(':ulo:l ll'algullllt
<1'l'llas, 1lão ohlltnlllc OH 1'.·(,lIlp!OS d,uloH li' ·"ta::; im;jI'lH'I,õe.
(JS ('ontl'l'l'm, devl'lItlo HI'lll}lI'(' ~!Ilb('ltt('1I11I'r-s(' IlUl 08 fados
0(' 'OI'l'In'HIll
llOi:! ltltillloH (,i Indus,
T:tH
\ ('l'lHlti
dI' idl'ntil'a
llatm'('l',n, illlllH'(liatallll'lltl'
HI'gui(1a,
lIpPl'illlil' fH'-hrtO ()'
Y('rhob, lju;llHl0 sl'jmn OH 1ll('SIIIOS (' I'stl'jllllt
nos 1I1L',II10
modo, t 'mpo (' pCHSO:t, g '('lll}llo: (PIIS,~OIl (lU )'('!/;II/I:I/Iu
di' illjcwfl ria 1/,0 :! 111/ •• , d(' .. , di 18, , . ;
I'I'!I'IIII ,tio
dI injilJlft'l'il/
/l.O 11 til/
'., (fl'.) I'fc.).
:>,a Nenhum fado BI' <lv('rhad, ('III (l't<llqll\'I' do l'('gi.
to,' llI('Jll'iolHtlloH ISI'IlI :tnciOl'iHtll;ao I' IH'('ial do e 11I1Jl1:tIl·
danit' 011 in"l'(·(·jol' W'l',d da n', )H'di\ a arma, ({II/ludo .. 'jalll
Ilcelll'ri(loH
<!pzllitll 1IH':l.I'S, dl'J>lIi tI(, ('olllpl('I:tllll'lltl'
IW
ti:LClo,nau flf' 1'1' '('illllindo,
l'lllutlldo, (lo 11l'Ol'l' O.ill tiJi('a((IJ

ttvo, (','('('I'to
1'. Jlrl'S alll('lIL!'

d(,

"'(' lias

o

}')'(I I'tlll'

('Olltl'al'ill

('lIl

iII II'II('('ÕI'

1'l'1.

("~O

,I' dl'tI'I'IJlin:t1'

ao J'(,f('l'ido

1)1"1 !)

tl'lll}lo.

ti:' (l\luudo as '\lias,

('0111 11'1('

o

Iltallt.:1'11O

I'

Il'n'

II-
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13.a Auctorisada
alguma rectificação no livro de matricula, poder-se-ha fazer id mticas na folha de registo e 11a
caderneta da praça respectiva.
14,:t O numero de matricula das praçatl dB pret <lo exercito activo, excepto no caso marcado na disposição 17.
será pormancutc,
emqunnto p rtencercru AO lU mo batalhão, se forem dos corpo
d eugcnheria,
caçadores 0)1
infante ria, ou :1.1) mesmo regimento 011 outra qualquer unidade indcp .ndcnte, se estiverem alistadus nas nrmas de
artilhoria ou cavullaria,
ou nos serviços auxiliar is. ~c a
pras'a sair do effectivo de alguma das referidas unidad
e à mesma voltar, entrará cm novo numero,
a isso não
se opposer a ostabcle 'ido na disposiçâo 1(i.:t
15. a A matricula dos reservistas
é regulada ]H'latl di 'posições dos artigo!:! :34.0 a :n.o do regulamento das roservas de 31 de dezembro de 1 ()], <1('vcl1<10 tamb nn, !lHS
unidades de r sorva, encerrarem-se
o a ientamontos da
praças flUO passem ao e rercito acti \-0, iI. marin ha, aos .orpos do ultramar ou ús companhias
ele n-fonuados.
lG,a
ão s mo encerrados Ol:! assentam ntos (las prac;, s
de infanseria ou cavallnrin tran ferida" para as guurdas
munieipaes ou fiscal, observando-se
() dispost nn prim ira

a,

parto do

*

LOdo

artigo :3:>, o do r guiam

nto das r ser-

vas, a fim de poder
xecutar-sc o d 'terminado no ~ r. o
do mesmo artigo.
110 se encerram t.unbem os l' gisto
dos d ~ 1'tores s níio qua.ndo tenham
ielo julg:tclo~, 011demnados e a scntença h:~jl\ transita(lo
mjulgado,
Ig'ualllWllt·
nao se proc d('l':'t ao ('llc('rr:lllH nto dOiS l'pg'i '(os <1m;
praças que pmls:tl'('lll a ('orpos OH l-\('I'\'il,'o:-, 0l\(1(' o S 'li r'ccbimento esteja dep ndont(' d,' alguma olli'H'l'v:u:it ll)Nli('a,
1:;0111a d vida eOlllnHmic:l('ILO
do 'Olll]>ctClllt' l'ommanclanl(',

17 ,a (.~Il:111do se }ln'cJ1 'ha. l'ompl('(alll n1c alguma lI,a
do livro de matl'i ·ula. (' lllLO I:! possa, por1a1lto, n'(·tla JUlI<,'<Lrnovos a.v(ll'bum lltos qU(' c1pvnlll fIlZ('I' r,l, ('1\' 'lTa t' H'!ta o l'('gisto (' rS('I'iptUI':lI"HP-ha outro, :I ]ll'i11 'ipiar Ila (ll'illlPil'a
pagilla
clisl'01\ivt'1 do liv!'o c contilllumclo
!,vlml illllllc<lilltllS (]I!C iiJJ'Clll )l('l'('sl-\:lI'im; }I'u'a (,()lIIph·tlll' o aI'RI'lljam

'1lIos,

.\

pra 'n

l'('sl)('l,tiva

IH')'j('1I('('I'1Í,

outro

1111111<'1'0

11(> lIwtl'i('nl:t,
(PU' l:H'l'I'l () (111(> ~l' ("ruil' ao ultilllo di tribniclo.
lH.a No l'allO (la (1i~po"i(;a() :Illtpc('d"lIt("
('1:11'1'(\'1'1". (,.ha
!lO I' 'g'isto
iindo, logo ('lIl s('(J'lIi(la ao 11\11111'1'0 <lI' Illlltl'i '11111,
° sl'gllilltl': l)a.~~/()/Iri II." '" (du '., Imtal/NilJ, q\l:lllllo
tl:nha IOg'lll') 110 li,')'o '" dll " .• ~, rÍl»,
rll }ll'illl(·jl':L
pHgtnu. do IIOYO l'l'lrj to, l' l'I'PVt'r- 1.11:1, <lo lado (1'11 fi'!t'IlIIL 1
II

4Gi
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servir, o cormuandnnte
do l'l'gimellto ou o do districto de
recrutnmcnto
c ]'(';;<':1'\'1\, ao qual a folha íizor t'lIl'go, ('Uvial-a-hn ao ('01Ulll:lndo ou inspecção da respcctivu arma,
com uma outra, de nOVO confce .ionadn, COlllp('Í('nkllll'ntc
sellada e authonticadu pelo r sponsuvel da esi-riptlll'açrw.
A folha antiga flcadt archivndn 1I0 referido ('OtllmHI\l1o ou
inspccçào, e a nova, depois
verificada, <latl\!1:1 l' tambem uuthenticnda
com a rubrica do rcspccti \ o dI fc do estado maior e o d vido 5ê110, B('rá devuh-itla ao rem itteute.
~2.:l Dando-se () .xtrnvio de nlgumu folha d(' rcgisto, ()
competente COl1l1llmldantc do corpo ou dI' districto de l'ecrntnmento
e' reserva pl'oe'c!le'l'á a umu avel'ign:lç<tu ÚC('l'('3. do facto,
resultado
da av rigtUH;:l.O, l'Oll.illlldamente
com a nova folha formuladn, como ~I' PI'C:-\('l'C'vc na <li,.;poHiç,LO antcccdeutv,
será rcmettido no conunando cm insp 'c<;:\0 da rl'~lwdiva arma, onde f 'ar(~ nrchivudo, Ilt'Jloi:l de
se proceder C011 tr:l OH ('nlpae1m" H1 forem (,oJlhe'('ido~. A

a

folha serú rcstituida 110 ('orpo ou districto II que }'('Slll'it:ll',
depois de observadas :lH funualidud :I inclil':lelai:! lia j:í. l' 'ferlua dj~pOHi\,'il()HJltl-riol',
23." Sel!l Jll'(jnizo
dtl dch'l'min:lelo
JlO art igo 11 '. (\ 110
regulam nto I1aH )'(':;('I'\'a~ segnil'-slJ-ha
lia ~\ll)~tilni(::lO lla,
cadcl'IlC'las militan'l:\ o di posto 1I0S i:i~ ()." (' 7,u (lo adigo 41,0 do 1111' 'lHO rq~lIlHJIlel\t(), .c'o C:lt'O, P(Jl'l'lll, til' !ta\ 1'1'
j:'L algllllla \,(,J'lHL iII, (,1'ipt:l na Jlota ti, a ";l'!ÜnIllPIIlo"
a
substitni(':lo RÔ tt'rú Jogar (k)lois (h, previa ali ,toJ'i, :I\,':LO do
cOlluuando 011 illK]H'('<:lLQ (1a :lrma, ( 11't,l1a Sl' :"('gnin'L pro{'e so ('III tll!lo it!Pllli('o :lO clpt 'J'JJlin:1l10 )lalll a rI Il()\ 1\(':10
da folhas til' l'cgi ...to.
i,ta As folha
dI' I'pgi, to flll'llllllada
('111 yil,tlltk
dl'
d tl','iol'a 'ILO, I·_-tm\·io 011 m:'( (':;('riptllr:II;;L!) (la I'l'illliti\ a
fiemo l'ollf('cl'ioll:H1n
('om'
nota
:1\ I'rhatla
ll'V W 1Ilti
ma ou no, liv)'o eh- lllatri '1I1a r-IlI)lprilllin(lIHIt' PO)'IIll, a
\'('rl>a,' la1l\:a(1:1:; 11:\ (':I a ,,'lm\l f'l'l'lll'ia.
ti' cnl'IH)lJ, :1
a l:lio'llaln!'a:i tio::! rl':''lH'di\'o, (·Oll\lIl:lIl(l:!Iltl',.
I' hl'llt li illl
a l'O)'J'I'SP )1l(ll\Ilil',
'oIlOl,:t<;õ(', IlH,' (':I 1\ G( 'O\'JlO, (:l'IlclUIl
(;lo
11111\1'1'0
('
'Ollll'llI\hia
• Da llll' III:! 111.\11,ir. s pm
til'lll'ít
C]1l!mdo !l'lllltl (lc Imb!\titllir( al'''IIII\(\ ('ntl l'll ,t:t
<'0111I'I']a 'HII:'I
I'lIb ri l':I
n ignatlll'll
1·lIl1tilJ.! lla Jla ri
111\. H D, I';, E-I
F, q I' II, (' a <til' I' qll('\' \' .. rIJa )lm"l

('11.1 (' ('I'iptIlI'H('aO

.il'\

lll!) hajlll'l,

III I\tll

dI"

1'11110, Jlol'I''lll,

o rp. pOli •I\'C I ))('1:1 l' {'I'ipturlt ':lO (la 110 ':I ('adl'1'1I1 ta ,II'
l'lam!' (l'l:\l'fj {) illllivid1l11 qUI' tillllHlIl II igll:lllJ 011 I'Ilbri
l'ado II :lVI'I'},IlIllI'lltu (la ),ac,.in·t lo: a II a i"IUllldo:l
sua dl ·larl\ '1 o,
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2f). a O ..13110 do )"l'giUll'lIto, nas folhas de J"l)g-i to da' pra~'as alistada
11M! unidnde
nctivas, indica
qne o connunndunte <lo corpo teve conhecimeuto
da conf 'c~ao da íolhn
(' qUl' "n'rda(l,·il'.
a a 'sig-llatUt'H do oílicial rc: ponsavcl
PI' la sua escri ptur:H'fLo.

:W." Os individuo
II :tl'l,,'g:HloK da 1'(' 'lPI:UO dos livro'
III' matricula c Os r' 1'01\ uvei )ll'lll .uu e 't"riptura<;:Lo (levem V( rificar, no ado 11,·l"l'(·l'hl'l·o~ l' ante dI' cmneçun-m
a :'1,'1' escripturndo
,~
e lao incolllpleto"
ou . ' tÍ'('111 folha,; ('ollalla (l(,Pllis da C1H':Hl(,J"ll:H:.LO, cle\'('lHlo
(Ii to'
l'<'S!Hlll,':l\'('i la\"1':I1' Ulll termo nu folha elo rosto ,l'llIpro
<)U(, assim ncont 'c;n..
27. ~ A~ f~.lhas (II' regi to (' a (·:\<I\'1'lIot:
do
uns ('orpo para outro',
na « 'l'lh;iao ,la trun feron ,ia das
resp 'diva
JlI'ac;n". ('nLO Il( v l\"i~la ao I" nu ti IIt " (PUUldo não 1° t jam ,IOvi(lnlll!' it '( scnptur: (I compctiudo,
1Il
l'l'gra li ),l'lotilil'l\ 'o' ao irulivi 1110 'pi tiver 1Il pr: tic: do
(I

o

Lha·o" de ma(rh·••Ia
Dispo içoes relativas
1. ()
III

num ro

d"

á casa , Designações
1Il:

tri

'1\111

l'r(

do estado civil
(Ol'ipto (111 • I-.ui -
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mancebos alistados e A residencia de cus paps, as r gras
determinadas
para () ultimo domicilio.
G,a O ultimo domicilio elos mancebos que 'e alistarem
será, em regra,
determinado
pelas disposições
do
1.0
do artigo 11.° do regulamento de 29 ele outubro d 1891,
ordem do exercito n." 32 elo ruesmo anuo.
7. a Aos indi viduos nascidos no ultramar
on cm nação estrangeira,
av rbu-s , não s(; o logar do na icim nto,
mas também a província,
distrieto militar OH naçuo. Se o
nascimento tiver occorrido a bordo c no alto mar, o r 'gi to r fcrir-se-ha á primeira t rra a que o navio houve r

*

apertado.
8, a Regi .tar-se-ha a occupnçâo dos mnnceb s d maneira n não se pod .rem suacitar duvidas sobro o eu modo
de vida no acto do alistam nto e, S(' tiv irem mais de uma
profis 'rio, indicar-a -lia a principal. Se o individuo não ti-

ver profiesân,

screvor-sc-ha a palavra

ccXmhuma»,

Quando nao conste da certidão de idade a data do
nnscim nto do mancebo alistado (' tão ('nnent(' a do buptismo, truncar-se-ha
o dizer IC 1I(l,çCl'n (P) e ':;('1' v r-se-lia
pela parte upcrior cd)((jJtisarlo ('/1/)1,
10,(\ Se o pac OH 111M' (lo individuo alistado j:t nao existir, accresccntar- 'o-lia, ao r 'sJH'divo 110111(" «jrí [ullecido
(ou [allecida)»; s ambos tiverem morrido, trac:ar-,l'-h< ()
dizer (cre~i(lc'ntl"
'!lU)
'('MCl'C'\'('l'-ti
'-lia ('m ('li ('gninll'n(C)
:u~paJaVI'III-I I~i(í flll"c'idll.~n,
!).'L

11,:l .' (~

(I

lIHIIlC(,bo ali!;tado t; II' (' ·}lo.

to,

log'O c1 'pois (111:-;

palavrai:l «.filhu de" til' ('!-i('I'<'VPI':"t I(/UII'S illl'()!I'lÍfo,~lI;
rc"m, a mllllll']' ({lU' o 'r('ou (1\,11, tp\,(! ('uidado

:..a', }lO-

at' ao
moro nto do S('U alistaJlwnto, l'olls(')'valldo-o llO ~l('u dOJlli\'ilio, :t\'(,l'~lltl'-sp-ha o 111.!1II (la lll('SIllI1, t'Olll a (lt':-;i;;IIIlÇ~ ()
de lLu!l0lifn'(j dI' '" n,
12, a IlIuiclll'-s('·ha !la llIatrit'\l1a () :-.ta(ln <1111' o jll<lividilO tiver !l:L () '('a~i1L() (11. as ('lItamcntn
tl I> I'a (:1\ , .'(' tin'
olteiro ou vinvo c clf'Jloi: do :tli 'ta!llt'!lto !Illld(' (}I' (':-; tacl
('om previa 1ie(')\(:a, log'O <lIH' aprl'.'('nt(' :t J'('~IH'l'tÍ\'a ('('I'li

°,

(lno

trHlH':tl"bl

S('gl1iUWlltO

-lia o l't!I:ulo :t!l I(')'iol' e ('

tll'WlO1l

1'0711

Jt', "

(II!

,',

('I' '\,Pl'·sp·lln

de '"

dr.

('In

lH, , , n ;

p :lp1'PS( !ltm' a ('OIllI'<'Í !lll'
'('I'titlao,
tl'lIçnra \'('I'l.a :tnl('(' ,dplItc
('!;('I'('\'('lllln'R(' ('m . ('gllida
« I'ÍlII'c) dI, d, ".
d" ." ri, I~.,,»;
Vllltatlll" a casar, ('
('I'I'VI'I'c-hlt CIlI ('''IIIII1('lIto aU" 011 ;l.L "I'z r.O/ll ".
Itc,.

e P!lvil1\':lI'

('-1m

ti·, II,
l:tl\ O
('l'ão

m

1\0111('
1I('iOlllUlo

do illho C' a (latas (1" 1'11 na
}IOJ' hui,'o d:1 vl'l'ha
J'{ Inlivll

('il1l(

-

IItll

110 I' -

11)7

tndo, c cm l'rc::;rnça da' devidas certidõcs ; o averbamento
far-s '-ha m duas .oluumas, indicundo-se, na do lado da
lombada elo livro, O· ({ Varüe.c D r, na da direita, as «1<'('nWaSl).
Dnndo ·1' o fullccimento de algum iillio,
ndo
apr
ntada a r 'spcetint c rtidão, traçar- .e-hu () cu nome
a data do nascim nto, averbando- 'e cm ·cguida. o diz r
«m. lL 12 [an:" 1 'lI:!., qu' sip;nifi 'a-morreu
a 12 de jan ir de 1 D2. Quando se tenha (1, pa 'l:'a.r att stados ou
pr<.'.neh r guias, nu pr scnça do livro d matricula, uão
se trnuscrcverào
para, esses documentos
a ca ualidad .
sobr
fullecim ntos nu outra
d id ntica natureza, por

i';0 qtH a v .rhns a qn' s r fel' nn acham-se tran ada ,
ierviudo apclla: pum nuthenticnr tal cir um tancia.
14.a A, guias com que o' mancebo
e apr sent m a
as: ntar pra~'a, devi-m cunt r toda as indicnçõ«
n 'C(' ss arÍlHI pnra o pr unchimento dOH diz r 'Ii da matri .ula, Qunndo, puré m, venham inl'~Hupl 'tos, o: esclarvcim 'nto, pedidos
nucturidudcs CiVIS l'lllllpl'tI'llt 'S
por lIaR pr' t.'tdo t 'rito tanto valor como ;' vie~ ·1'1ll 111\11'ioll. do' na·
ü

propria

"'lIia',

I'

ta:, {'orno clol'um

ar 'hivar-,

-III ()

'om

conjllllctaml'llt

::iub i<liario , ~\. :tu 'lol'idadl s militar s devem :tl' '1'1'. l'cntar ao nomo do::!malH « Lo ali. tndo
os appl\lIido:; que elll' <ligam pCl'teul' 'r Ih '
tamb('m
flll'l'll\ dos }la", (' como tal (',h'jam
ill: 'l'ipto. na guia tl '
apr ('llta\Oào, li fim cl evitar a °l)}l fuo i'LIIn' nlhntc dl
'_'i 'tclll'ia de llIllito,' ilHlividnos '«J ('Olll o Horn' ]>l'op1'io •
<}Ua.Sil'lIlIH·('
elo mai' vulgar!' .. '1'(I(lo. () lI1ai':Lv 1'1>:\111'nto ,lia
ele, iglla~'õe8 cIo '!'itaclo loi .. il "I 'rao fpitos cm
pI' '''l'n~': do titnlo ori"illal
011 II: ,nH }lubli('[\ f/lrtll.l. IJI'Pviaml'llt
('ollfcl'ÍIl: po!' aCflll'llt" ar 'hivunllo- , () do Illucnto p:lI':~C'o
f1m: }lI" cntado, at.' A prilll ·il· iII I '~' I)
qu o l'orpo h'nha dl'poi do (1'1'
t II!I' gal'lt • o illll'r'
'IÜOI!

o

·aclo.

Exemplos de escripturaçllo

o

ORDEM DO EXERCITO N.· ~:3

468

Numero éiP llllttricula-1:012.
Nome (.José Antonio
Henriqice« SI']n!lvedl/)
1'lscondc do Tojal, - Ultimo rlomi ilio, Palmella, concelho di' etubal, districto UI' r.ú:boa.O 'cnJla~ão, csiud ante ; nasceu a /2 de fi-cerciro dI' 187·'
em Uerdeira, .Ií'I'!//II'zill (II' Cabreiro, concelho 111' .A )'cos di'
Valle de Fi'z) districto UI' 1'iann«; filho <1(' J/(t1Ilwl JJ[m'ia
Henrique» SI'{lulveda e do J), JI[((l'ia ('{am de .i J 1nicida A ruu]o
epulveda, residentes ('111 II j'rI'!/IlI'zia de ',LOW'fll(O de Portaleqre,

concelho

(' districto di' Portaleqre ; estndo, casado;
.Amalia di' lJia!Jftlhãl's cm 12 d

casou com D. Maria
agosto de J ) H.I),

Filh(),~
Femeae
JOlJé iJ.

II.

21 noo,"

18,1j().
, o

Vorbas a lançar :'L praça, cujo llat«'inwllto
f()liH(' IlO Porto
o 13('U ultimo domi 'ilio cm Li boa, 1\ da qual o p:H' tenha
já fall ccido c

fi

mãe J'(,~ida em Lonndu.

umero <1(' matricula -24,
.. mil!' JOIl/l Jlfm/lld (1i'!ja.ltimo domicilio, fr('.'/w'zill dUH .ti ,!jOIJ d(~ J) bou, ('Olll'( lho
dl' 1-i8/101I, /. o bairro, districto <II' /.i,qhllll. Ü('l'upll<;ao,
mo11iro ; nasceu a ':!fl dI' llHm:o dI' lH7.:! cm (I.fi'('!/III'zia do
B011l.fim do Parlo, ('olll'('lho do l>o/'to, I)((il'l'o o/'ill/tul,
(liHtricto
do }J()I'f(),. filho di' Fr(l//('i,~('o OiJU'(/' j(í /allfcido)
I
de Afill'ia da (ll()/'ill, l't'flitlt'lltC' ('!li },uIII/(I<I) Jlrlll'i/ll'ill
li
T

.A 1I!10[a; ctit:Hlo,
lV,

n.

1

,~lIltl'i/'I/.

TO (':lf;O prl'ViRto

ll'preÍl'

( .

r '13idcIICia <Imo! pal's, o ,~da pala\'m
lavras «('011 ,(,1110 (' 11ii"itri ,to»,

I'mplo, l'OI'Üll'-St'-ha, ll'l
'<l' '~id(,llk
ali pa-

Y(,J'l>:li"i a 1ali \'/1 I' 1\08 a., I lltalllt'lllo!\
tellha 11llHlado d(' llHllll'l'O d IJwtl'i('ldll;

1)

(l(

('

'lllla (11'01\':1'1111
(1'1('

~('.ia "iIlVO,

ado do ali~t:llllt'llto,
I' lllH' R( ntt. t'('l'titl: o dI' 1\:\ ('iUII'llt«)
dtl 1II.11t filha; (101' IIltilllll, <lHe tpllha 111:« :Hlllpti\ll.
/<:l'lt I/,U ':!:I 1111 L," 111",11111;11.
III) li"/'II
I," do I:' I/'i',UIIH'ro d(' lIlatJ·it'IIIa-8().'01111'
.lo I: .\/II/'ill.
UltimO)
domicilio,
(1'1"/III"'ill
di'
,'ictlll'
d"
/11'11(1"
l'flm'l
lho
" di ,
"
,I ,
trl?to di' Ut'((!/II. ()('!'lIpu{,: II 'II/lrlfl il'u" 1111('1'11 a 17 (ll'j"no

j

71etro

d

I t() I'IIl ('irlll

e lho d., Abr'tIIt~ ) di

•

""u,

trido

)i'l ://11 iII ti.

AfOllriRI'IlH

('011-

dI !Sem/el/'t 111 i tlIho ,!t' Ildol"im)
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di' Antonio Felizardo, rl·~i(l( ute em a fr!I'l<zia ,II'
Vielm' d' JlrClga, con . ilho e districto de JJra!l({;
stado, eiu o.
Pilhos
J.'

Allfol/ia
Disposições relativas

á

1/1(''18

1/. I!.

'

:!rI,z.o

.9.

1

casa Signaes caracteristicos
II

n

1. E cre ' '~(', nm :t1("ari,;lllo~, os millinu tro <]Il!' o individu«,
stundo <1<,,,(,:\1\:0, tiver alem d 1 uu tro d ' aitura, medido» ao cstalí o ~l'adllado.
2. a ({u:mdll a pr:\l':l '1It1':\r 110 ultimo nnno do rvi o
activo
" , 'ptumla'
as re.uluii i1l , '''!'li 1111\ auu-ut metlida (' a ('l'h:ula li .t1tUl':l r(·('titil·:ula,
lido trun ada a :lnt 'l·jol' medida.
;3." ~(' 110 ado (lo alistam 'lI!o o indivirlu»
n " tiv I'
hnrb: 111'111 . i"III1} al~\lm partil'II1ar
!JlIf~. p rém I' munif •.t uu rlnrnnt 'o erviço, ir· e-hão averbando li. ruaueir.
q\ll' :tpp:\r <-,HUI, sendo u barbu (1 '"i~lI;ui: }H'la '01',
4, a '1'('1'- e-lu a maio!'
att '111', v i,1I :IV rhamnnto
do
. ignal'
p"l·til'ld:l1'I,
aI
.rev 11(10·0. l'OIll a Ill'liol' '_'(ll'tiI"

eh 0,

l'0i

ao (·11 . o, (PH'

lllfli

('OllI'OITI

1Il

ll:H"

fi

r l'unh·-

('inwlltll
(1: i(1'lIti(hlll,' tI,· pc oa' qllatlllv lia Ya' 'iII, (lll
I' ','1\ '('ill:l
11) illdi\ idllo )'(' HIll 111 alglll.
iJlw.
mI 11·ill1H1l" ,,-11:1 tnlulH'llI I ta I'il'cnll\ t m'ia.
\indll (1'1' :1
'lIlC\lII

lIall

tra ", III

Exemplo de escripturaç
1.0
•\ lt lI ..tI: 1

llu
1 tu

tr

III IJ'V

I'

li

J{)

o
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Bôca, peqUl'1la - Cabelloa, pretos redondo - Côr, triqueira ignaes
signaes de variola n(t cara,
Disposições

Barba, ... partieulares,

Rosto,
muitos

relativas á primeira casa das «Designações
do estado militar)

1.a Não se deve deixar em branco a qualificação da
praça dos mane bos alistados, pelo facto das respectivas
guias declararem
que foram iufraetorcs
OH autuados
como
refractários, mas serão escripturndos corno r erutados.
Quando, mais tarde, s rcconhc ça, p 'lu!:!informações r ebidas o pelos devidos documentos, que lhes I' rtenc outra
qualificação, propor-sc-ha

a comp tent

rcctif 'aç!to,

a palavra «abonado»,
2.3 Quando tenha d eseriptuar
riscar-se-ha a impressa «pertencendo»,
m ncionando aqu lla
pela parto snp rior d'cstn.
3.a Passam á classe de recrutado
os voluntarios
que
se alistar ru depoi
d r C n eados, 130 vier a pertencer1h s obrigação do s rviço, m virtude do sorteio, ou s
forem chamados a pr sralo, .omo npplent s (§ 2,° do artigo 68,0 do regulam nto d 29 de utuhro de 1 Di). Em
qualquer dos cn o., r ctificnr-sc-hn a qn:difiea<,:rto da praça, como se pr screveu na. 1, a d' sstas disposiçõc ,
4.a No legar competent
ela matricula
dos man bos
qlU'
se ali tarem,
por haver 111 trocado OH numeres nos
termos do artigo !J5.0 do r 'gnlauwnto d 2!) de outubro
do 1HD1, far-se-hu ln ll~'a() dos lI111111'I'OH que 111S couh 'rum por sorte,
r: ,a Ao mancebo chamado ao ('0 rcito a .tivo, d pois d
inscripto na segunda r s(~rva, d <luzir s -lIa
tempo quo
houver estado )1' SbL sitlluçao, d':tqu 11, qll n'('1I1\ dt'\' 'ri
perman
'cr, cumprido qn \ s .ia o llH'SlllO s('l'viço ( 2,0 do
arfigo 106,° d l' gulam nto d \ 2U dI' olltuhl'O d 1~ ~)l).
H,a A ycrha d «(prl' I'lItl' 110 I'I'!/im(,l/lo de ". 1'111 ."
de lH., , ». servindo para indicar () )ll'iml'il'o (orpo
11\
ql1 o mancebo
Ei
apt' entoll pam o ,I rviç() nctivo, 11.(I
S ,rã ISlllçucla nos Il~, ntmncll tos d qllalqu('"
J>l'n~'lt nlistada
dll' ctamentf' na St'gUlH1a rI !! '1'V:\ t'lTl(lll:1l1to lIt () S(' d( I' a
sua apl' sonbll:t o para o indi( IHlo Hl,,'\'i '{,
7,a Ao!! 1ll1llll'phoH alistado!! dil'! t'la1llt'11tp na ,('gllJltt:t
r~Ht'l'Ya
Vl<:O

.1)11(" )lO!' 'llllllqllt'"

n.('tJvo,

eiJ'('Ill11Htllll<'ill,

MI'I'·lhl'l'I·lm eout:1I1n (', ti'

~a sua aprl'!lI'ntn(,'ão
tlvlUllentll for('1ll (h,

Pal'lL () lIIe.llIo
tinHtlu ,('01110

ptll'iSt'lll

<'I','il'o (l",'!l!

110 :ser-

o di:L

no ('UI'P:l a <)II! (l(,tinj·
(' "f'lIo é ('lIIJllo 11." I L
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de escripturação

1.0
Verba a lançar nos a8~cntamento
ele um mane bo alisbulo directam nte no exercito activo, como recrutado,
A':3 .entam nto cl Jlraça III J3 d janeiro tI ]' .'1'2, como
recrutado para H -rvir por doz« Hunos; pert m endo ao -onting ute 11e 1 ,rI l, a cargo do cone 'lho di' intra, [rrquezia
III' .1lllllll'l/l'Ill
rio JJi,,})(), di tricto de Lisboa, aonde lhe
coube o
.'I; presente 1\0 rcqiment» 11.° :! d" raçadore« da

n:o

Rainha

PUl

/3 d(' jaJll'Íl'o

d 1

,f):!,

V rha para um mancebo ali tado dir ictnmeut no ex rcito activo, como 'C)lllpcllido,
.\~:-;('Jlt:tln nto (h' pl'a<:n m :},I d [auciro d 1 /)''2, como clI"'JII'llitl(l para ':3 rvir por r/'}ZI' anno ; ubtnuul» ao contillg nte tl!' 1 ,1J:/. a argo do concelho
di' Li boa, , ..
bairro . , " /1'1'!/III';;i,{ di' , ,. districto a" ",'
pI' .ent no
J'I'!JiIllUIfIl de illjimf/'J'i(/
1/,0 :! em :};j ti janeiro de 1 lI:}.

V 'rL:\ pal':l um 11HUll'CUO ali~t:lll() dircctam ut. no xercit» activo, corno refrnctario.
.\H8 mtamento
de }l1'1l<;il «m .,.
'1I!l10 "I/melaria
para
servir
te,

po!' 'luillZI unno

' p 'rtl'lll'

'lltlO:lO

'olltill"

ntc, etc.,

VI'l'b:1 pal'll um mnllC( ilo :IIi, t. (lo Ilinl'tam
1It! nr) I'X r·
l'ito a ·tivo, l'II1II11\'ollm! rill,
A, I'lltllllll'lllo d,' pr:u;n '111 ;!U dl' <lIIIIIIu'o (I, 1 fU, 'o,
1110 1'I1111111111'i<l plll'a
('(11',111

dr.

,,11111/11<1,

d"

1'1'\

ir

pnr

tlO%1

'l'ri/(J

ISI'ul'I,[O

:l1U11I :
.'11\

;!O

pr

dI'

('r11 no
IJ!Ultbl'()

d(

1 'S!J;!,
~ o
•l,

\ I'riJa 1'111'. 11111 JllHlll'l'lw li...
t (lo dil' 't:nu 'Iltl' Il
• ('r('ito activo, no tl'I'I110
(lo urtioro !Ii,0 ti) r 'gulalJl nto dI
:!~I Ile olltllll'O dI' I '11 ('olUO ub lituw d" um IHlII'O 'lu
ailldn 11 II 11\ 1""11' 1, 1111\ '!lI já foi '1111111 «lo (\ I
l' i!,'Q
I)

Il

,ti\'o

('011\ I I'l '1'I1t

do.
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Assentamento
ele praça. cm ". de ... de tS ... , tomo
para servil' }lor doze aunos ; prcs .nte 110 rl'!Jimenio dI' iufauteri« /1.0 /1; cm ." de '" de' 18 ...

substituto

G.o
Yerba para um mancebo nlistarlo dir ctamentc no
cito activo, nos termos elo <\rtigo ~)7,o do rt'gul:lllH'lItO

','C1'-

de

28 de outubro de 1SD1, como substituto d um outro que
ainda não tem prn<;H assente, ma>! que j:1. foi .hanuulo ao
serviço activo, estando cousidcrado r .fructario.
Assentamento
de pra,a cm .,. de .,. el(' lH ... , como
subetituto para servir por (/I/ill:(' HIlIlOS;
presente
no ...
cm .. , d(' .,. <1(' 18 ...

7,°
V rba para um mancebo livre coiupletumcnto
<lo 8l'1'se uliste diroctatuente
110 ex rcitu a .tivo, ('OIllO
substituto de um I:lCU irmão nintln 11itO nlisuulo, 110' t nuos
do artigo tW,1l ela lei de 12 (Ie sP! 'Ill hro ele 1~H7.
ASH{'lIÜllll(\llto de pra<;a em ... de ... de },' ... , como
ruhetituto para servir por oito nnnos : preseute
110 •••
('m ... ele ... de IH ...
,N. B. J,,''!'stc C:I'O, til' o suhatituido for refrnctnrio, o ~I\h'titulo servirá por onz« annos. O snbsti: uido ({"yl')'(\, alisvi 'o qu'

* al'

tar-se na segllncla reserva por quatro anJ10H, cnnforme o
disposto no n. o :3." do
unico do artigo 10:>." do !'('gula-

mente

11(> 20 de ontubJ'O

1H\ll .
o

V C'l'ba ]Iam
gunda
r(,~f'r\'a,

1111\ IlHIlH'l,ho

ali, tado

t'OOlO rel'l'llt:ulo

(lil'l' 'talll<'lllf
r 'HIll' 'li\,()

do

lla

,('-

confill-

gente.
A!-Is('utallJ('llto (1p }Jl':l(::t ('m ... (Ie' ...
dl' t ...• l'OIllO
l'('l'I'rdw/u partl I'> 'l'vir por dou aUllos; lH·l'tC!l('(·!H]oao l'ollting'Gllt
clp .. ,,:t l'at·g'O (10 eOlll'plllO dI' ,..
.'11/ -/1'

JI"

ele ... , (litl'ido

V,'rba
guntlll

irlL

lU

A

• '.

I'am

I'e,
1"

I'\':l,

'('na

ntalll!'lltfl

pura

dI' ...

IIIll

, aOllde

lIlau('pho

1111' cOllb ()

ali, (:l(I"

II. li

."

dil'( I'flllll{'lltC'

P"I' 11'1' ,. ',ui lo o • f'l'\ i\,u Hl'ri""
de' II ninI'
tI(· IJl'ac;a 111 •..

anlP

'f

ua ,{'.

(' I~ 1"'1-

pr:lC':t.

(lf' •..

c1, 1,' ..• , ('(III)'

~"I'vil' pOl' 11'/1/11'11 HUIlO ' )l l'f, III' mi"
g nt· ~I' : •• , 'L l'argo tio 'Ull<' II. I d ..•
••. , dI trll·t" ,l,' ... , n(llllh, 111(, l'fllllu o 11.0 '.'

ao 'oulill-

/"!l1I

:;:;,1

di'

,173
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10.0
Verba pam um 1I11l1ll" .bo ali 'tndo dir 'dum nte na serundn reserva, como I' fructnrio tio r ripl' .tivo contingr-nte.
A~~ muunento d( pra'u cm '" <1<> ••• dc T ... , como
I'lj/'(/ctlLl'iu
para servir por quinz. annos ; pert ncendo ao
.outingcntc
d ... , a earg" do concelho d, ... , fl'eflll 'zia rll' ••. , <li tri .to ,1" ..... aonde lhe .oube o n." ...

11.0
Verba

pam

IIIll

mancebo

ali nado

dircctmuonte

111\

,-

g'lIIHla l' -rvn 1It)~ termo. do artigo !)i. do 1'Pgnlalll nto
de :!\1 ,II' outubro dp 1K!ll, omo ,1\!, tituto de outro qll
• indu nã» tom praça a, sent na mo 11111 1" 1'1'\':1.
A ,l'l\t:l1l1f'lIto
de praça cm '" ,1, ... ,h, 1 ... , 'OIUO
O

.'lIo.'fitufu

pan

íiCl'yil'

•. lJ. ''t'rite
tituto serve

pO)'

'"

:111110:,

O Ill1b~titl1id() fol' recrutado, () .ub
,Ioze unnos : ti(' r 'fra .tnri«, quinze.
C:l~O,

'('

I:!. o
Verba p:11'<1 111ll mane bo qm' se ali h dire ·tIlTllt'lltl' UIl
sl'gl1nda )'1' urvn por ter sido substituido. ant " (1· a , cntar
pl'lll:a no 'l'\'iC'o :wti\"o t' prillH'ira
n'" '),\'a, pOI' 11111, 'u irlllILO, cOInpl,·t.l11l1'!1t" li\'l'l' ,lo ,"l'\'i(,'o. no t 1'1110. do artigo
b, o tla I,li cl" I:? ele . 'tnl1hro
,Il' J 'j do II. o ;~ do ~
nni,'o !lo artig-o 10~).O do r "'ulaUH\lltu
dI' :W (1, outuhro d
1 !ll.
A (ntalJll'lIto dlll"'a 'a ('111, •• dI' , . , d, 1 ., .. (' mo '"
1

}lara

I'\'il'

,lc ,.,
(li tl'idn li

.1" ..••

J',.

V

1'1111

'I'V"

JI
I

P I't 1\ 11110 o I aÔII;II/l/) ao
.10 ('Otl,'1 lho tI.' ...• fl'l'f/lL.z;,
n nd Ih
uI II II o .. ,

p r '!!/Iltro allllfl

(_'OIllÍlI"I'lIt·

.

a t':tl'rr()

1111

'}lI

I

U

p

mnd
I' (lU

1-
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seja transferida

quer outra .ircumstnncia,
activo.
Asaentamento
de praça
'mel/to

dI' ...

0
1/.

'"

N." 22

.,.

ctc.,

em ...

1'8tO

no

te. Presente

de .,.

o tempo de serviço activo desde

para o exercito

dc Lê . .. ,

"I'gi-

COlltI/1U/O

data.

Disposição relativa
segunda casa das (Designações
do estado militar»
á

Tão é actualmente uecessaria a exist ncia d' esta ('mm;
como, porém, se pod r:~ apresentar COI1Vf'nim 'ia, m dadas circumstanciae,
de contratar algum arti ta ou 'S)' ialista em determinado
mister, tendo-o sujeito :í di. ciplina •
regulamentos

militares,

Vil

indi .ndo um exemplo

para a

escripturação
da r 'lH'etiva v erbu, quando :11Y\1ll1 individuo
se aliste com a classif 'U -ão <1 contratado,
Exemplo de escripturação
Contratado
d

sl,tul/h/'o

no
de

,'('[/im(',do

vem.

di' ".

por

Sl·i,~

anHOS, d sde ii

Disposição relativa
terceira casa das (Designações
do estado militar»
á

Em todos os
mplos <1(1 cscripturaçl 0, dndos para ('Kta
casa, quando o substituido for r efractnrio, o mbstituto .('1'
virá tnmbcm p '10 tempo (lU(' a l'(':-;pel'tivlt poualidud ' impU'.
Exemplos de escripturação

L"
Verba para um mnn 'e10 que nau tenlui }lI''~tad() ]I '.oahncnte o
rviço no ex I' .ito active
(PU' ubsf itu.
UIlI: }>I':u;a '_ ist nte 110 m sino serviço, no" termox do artigo ;~;L() do d 'CI'( to (h ~;3 til' julho de lH!ll do ~ 1\1Ii 'U
do artigo tlH, o do I' 'gulallH'lItu ti iD d_ outubro do 1ll1'Smo 1111110 ' da (·il·(·nlar da ,('('J'('lIlI'ia (Ia gu '1'1'1\ dI' I!I III'
ago to t:uu 1)('11 I do III SlUO 1111110.
HI11,!;tituto (I JO/;t F/,(IIII'i,~I'O <lo I't'qtllllllfll d,' ('III'UI/(/ ria
n,O !i, 11011<1(' tillha () li," I.U II, lllatl';('ula
I\() li\l'o
1.° (ln
~.a
('I'ie, ('m I!J <l 111((/,1'(/ d" 1 !1:1, }lm'
'l'vir du .. 1I11nos.
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2.°
Verba para um mancebo, nas circumstancina
iudicadas
no exemplo ant cedente, qn, mbatitua uma praça do ex rcito activo, pertencente
a um regimento dividido cm bata-

lhoc .
ubstituto d Jfallud.lo
é do 1.° boialhão do reqimen:
to d« illfrud/'/'irt 11.° :1, aonde tinha o n." l::1HO d matricula
no livro 2.° da t» série, em ta d outubro d 1<..92, para
~ ervir

,(OZI'

annn .

V rua pam. um individuo <tu' jA t nha prestado pss srvico 110 ','preito a .tivo
que substitua
uma praça -xi tente no 11\ mo serviço, nos t mno do artigo 3:3.0 do d creto de 2:3 d \ jnlho de h01 do S unico
do at·ti~o !l9. II do l'cO'ulauH'uto de ~~l de outubro do mesmo
anno 'ela circular ela secr tariu da guerra de 19 de agosto
tamb m do anilo referido.
'uustituto d :Aflllltltl Dias do 2.° batalhaI> do /'I'gilllt'/lfo
di lnfanteria 1/.° Ui, aonde tinha () n." 1:·jOf) d mntri ula
no livro 2.° da J." icrie, em 17 de 1/01:1 mbr» dI' 1 ',cU,

soalm nt

m 'Z -a, viut« dia ..
trutr st C.' -mplo, d isconta- 'C
:10 subxtitut
todo o t -mpo I, al tlo :; 'r\'Í}o (lU' o 1mb ·tituido já tiv '1I~ pr 'tado.
para

8

rvir

N. B.

1/01:1' itI1JWS,

TO

-aso d

OIlZI'

qll

4.°
\'\'1'1>:1 pura UIlI Hl:llH'('bo <tn·.

nli ..h· dil'l' ·tam 'llt no
to adiv\! lIO, tpI'IllO' do artigo
li.o da ll'i d \ 12 de
t muro (I 1
i, 'OI!lO .uutittlto
d· nlU eU inut 0, .iA
alil.lfl do .
,tituto (1
(lo ...
nowl tillhll fi 11,° •.• dI' Illl~'
tl'il·\da no livro . .. tia . . . 1'1~ lU...
II ... dI I ...,
~.'

lTi

. nu

ti

I

rund

h I ituto .iIi tt'llha pre.prim -ira l'(' (,1'th () II }ln' IlIr
u!' tituiclo pu -

rha l' lI"l UIll 1I1111l1'(h I li j do di!' l't m nt
r' 1'\'11 110 tI t'mo do I rti I) '.0 lI" ti

·176

nxsuorro
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23 de julho de 1801, do § unico do artigo DO.o do rcgulamento de 29 de outubro do III 'sUJO anno e da circular
da secretaria da guerra d lU de agosto tambcm do mesmo anno, como substituto de uma praça alistada o orvindo na referida reserva.
Substituto de Jo(io Lucas do .l. o lmtalhão do ?'I'!/imellto
de i'lljanle1'i(/ 11.° 22, aonde tinha o n." /J/m de matricula
no livro 1.0 da 1.a serio, cm ut de iJU/I'ÇO de 18//2, para
servir doze annos.
Disposição

relativa
quarta casa das
do estado militar»
á

(I

Designações

Quando a rcadmiskão tiver logar por mais de tres v zes, escrever-se-lia
a quarta, cm seguida A primeira e na
mesma linha; a quinta, em .ontinuaçâo da segunda;
a
sexta, ao lado da terceira.
Exemplo
Readmittido
18//1.

de escripturação

por mais tre»

H11l1O~,

desci, 2,) di' dezembro de

Casa «Foi augmentado
ao effeclivo
regimento (hatalhãoj»
Exemplos

d'este

de escripturação

V crba pam urna praça augmcntadu
ao eff .ctivo clo corpo
do exercito (' presente 110 (lia do :t1istmllento, (PH'l'
}lara serviço activo quer para () ela segunda res rvn,
J.,'"o dia do ussrnturnent« ,II' 1'/'1(1:11.

2."
V(!rha para IIIllIt }ll'ltI'lt IltlgmPlltacla ao dr 'l'I ivo elo corpo e do exer oito ' presentu,
(pll'l' p:lm () !'it'I'\'i<;n II itivo
quer para o (la ~;pgllllda r,', ('1'\'11, cI<'}lOis do di:l (lo nli ta-

lUonto.

l\íl dia '"
di' .. ° ,II /8 ...
N.1J. DA-e
() ('II. o d' t' ta \'('rllll IJIIHllflo ti 111:111'00
pr 8ta o r 8p etivo juraml'lIto
11'111 rum (00l'(H) OH cunnnun-

4i7
do militar, e é d atinado
lo alidude diff rente.

a outro

corpo

com quartel

em

os districtos de r 'rutamento (' re 'erva m ncionarseha () dia, cm hnrmonia
om o que constar d. s ordens
regimentnos ou dos compet!'I1t(·· documentos.
~ T

Vl'rua

}lill'a uma praça proveuient
de um corpo, divic que se :lpr senta pc, soalment
para serviço activo na Ullítladc para onde foi transferid«.
ri iII do I'('!/illll 1/(11 ,II' ,'I/!/,ol/1,,.i,, (;111 :lI ,1(1 IIIfll'(;O de
!8il:! (primeiro
dia de vvncinu-nm no corpo), oml« tinh«
dfl :!.o oatf/lhiio; JiI'I'.~I'ldl' 1/'('8t(' dia,
fi 11.° 78;) rll' matriculo

elido em batulhõca,

(ou

nn .. .},

Y rha para mun prat,'a pro\'('llit'Jltp ti' 1I1ll 'oqlO, (Jlw
o e 't:í. dividido cm batnlhõ ':;, t' <pH' nuo chega a apre,
_,-ntnr-s: para () scrvico a .tivo, pile tI' r ido iIII III edia tamente tl'allsl\_'l'illa para outra uuidnde ou por <Iual(PIC1' outro motivo,
I~,illdo I'I,!/ill/l/ltll
d" ('fll'({llf/l'i(/
/1,0 fi (/iI
~7 dI' julho
df 1,....
,1)/, 01/(1(, tinha o 11,° (iOU ,I" I/If/(I'i('It!U,
II:

Verb«

para

uma

pra(:a

hatalhao do me 'mo ('orpo '

tran: fl'ri!la dI' um para outro
(lUt' n'élle
se apre, .nte para

i('o al'li\'!),
I, ill dI! ,,'

l> '1'\

11//(/ o

II,"

1mt,rI/uill , III ,,'
,I, ."
!),."
oll,h tide lII,tf ,.inda; }ln)<, IIt" , , ,
't' a pl'lH':l nall I' npn' , ntfl!' }lfll':l C'1'\'i('o activo,
",

\T, n, .
a \ l'I'Ln t'rA llilllla a 1111'llla,

IIppl'iminclo."

I)

tliZt

l' I./Jri,,-

,'("t" .. , II,
Disposições relativas á casa fi Graduações e posições
n 'este regimento
livro

uuiun
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graduação com que entrar, a re spectiva data d entrada, a
companhia ou bateria cm qn for collocada e o numero qn'
so lhe distribuir para o serviço int mo.
S,a As alteraçõcs que occorrorcm ir-s -hão averbando
succcssivamont
em novas linhas, Não :;0 repetirá o posto
ou gra<1uação quando a pra~'a mude de companhia ou
bateria com o m ismo, nem tamb m sta \ o numero, no
caso d \ mudança de posto ou graduação,
cm transfercncia de companhia ou bateria, As datas regi 'Iam-se sempre
quor 11 altcração 8C dê no }lo to ou gr:\(ltla~'l't(), qu r na
companhia ou bateria, ou ainda somente no numero
4. a As praças liccnciadns na )'('8Cl'VlL não e tão di tribuidns :l8 companhias ou bateria das differcnt ~ unidades ;
consequ nterncnt , não tem outro num '1'0 al nn do da matricula abc rta na unidade a <!lU' P rtenciam no acto do licencinmento.
Quando s ' apresentem
ao s rviço activo com
o caracter de r scrvistas,
<.'1'lh s-hão dados num '1'0' nas

companhias 011 ba terias onde for m ]lI' s nt s, mas em I; 'ri
independente
da das praças elo rx 'l'cito fi itivo, 'l~ os nu
III ros s rito addicionudo«
com IUI letras A ou JJ conforme
P rtenc rem :i primeira OH li 'gunua l'l ~('I'V:l,
5,a Quando o r 'tI<.'l'vita s(' apl' ntt' ao s('l'vi\'o activu
no l'l'gim 'nto OH hnt:J!lmo ona tenha It matricula nbcl'ta,
l' gistar-s '-ha nll caRa «Gr:tdIlIlÇÕ s
posi(;tio n' III regillH'ntO» a compallhia
0\1 bat 'ria a (1'1' f,n' <li trihui ln, o
numero qn 111('for (lado, 1)('111 'O!llO :1 <lata <ln, C'lllracln !lO
dr 'ctivo; pOl't~l11, 8(1 for })I'( ~H'l1t(· n' outro r gillH'nto ou ha
tH!hl'l.o, o aVl'rb:l1llcuto
nao tc'r:'L logar 11I~ I'('f('l'ida l'asn
e sim na c11ll:l«Notas hiogmp"il'lI~ tlul'ml{(' () HCI'vi,() miJi.
tUl'l), A lllllnCl':lç:lO
dada !lOIl }'('ii('rvistlls lias 'ompallltia'
ou bl1teriuli em <}lI fOI'<-!1lpi' scntl' 'geral,
qu 'r 1 Jlhl\m
a matricula aherta no corpo (111 qne
npl'est'ntmn
pa1'lt
5 rvi\'o, qn r n'ontl'O,
{Lil As pra<:lts dOIl quadros
(lo distl'idos
de l' '('l'utam 'nto e I'CHt'I'VIl nlLo b(,l'i~() distl'ilmidas (IS ' mpllllltins elo
:3,0 hallllhao (lo l'('ginll'llto ('Ol'l' I'polI(lt'lI(e :;t'WW 110 al'tll
d' 1lI0biliAa~'au,
7:

1

Dos

j\,Sl!llt:nn lIt()~

llVPrhlHlol'

lia

til

a a(Jl'lulll:lC'Õ

I>

l'{'gimeJlto)) fH') Re tl':llIs '1'('\ ('III )l1l1'1l. !l'0\'(1
rCg'lllto
os llltilllOS Clwt'iptul'lHloil
1'111 ('mIa Itlll:l da
('a. /IS
('til qllP a me. mil ii
clhid('.
8," Ta O('('lIsi,o (1(, 'lHalqttt'l' pl'a~'1 !I\ I' lil't'III'infla pal"t
1\ re~t'rva
PI'IO tt'!lpa(!o!l () ,tltinto, (li"'l ,'t' I" III I,ti () lí
pnnhilL 011 lllLtt'I'ia t' ao II1l111tro quI' 111(, (' li"t'r di trio
ulIlo pnra B( rviço intprJlO,
o p~)si~'1
() lI'('iÜ('

b°l!l

1i!1
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Exemplos de escripturação

ue clt"q\l:,ncln

(,rau

] G d jnneiro

'oldado
2,· cabo

],
~1
:!Ii
21
H

1," cabo
2,~ snrg nto

('1)1111'.'

de 1 91

d
de
de
d

julho (]I' 1 91
julho de 1 !lI
setembro de ],!Il
d rzembro d 1 '!lJ
d ' Illar~o de 1 '!H

:1

:3,'

!í
47

2.'

2!1

('UUlP.'

(~r;\n.

Apr utlir. de com tei-]
1'0 011 t mbor
'l'alllbol'
'0111 teiro

:'\U1I1.

L'

.. OlI1.

:!O de jun iiro de 1 '!J1

L'

:!J de maio tIl' 1 ni
:!7 d junho d, 1!H

l.

:.lO

1.'

100

., fi
.),

Apl'l.ndir. de musicu
{li ico de :1,' ela e

1f, d,' jnn iro ,1, 1 !1
Iii d murçu de 1 :t:.!

1."
II

(~r u

Aprendiz II
F '1'1' dor

fI

rr:

,101'

,Ip '1uandn

t'Ótrll'.·

H') dI' j mrir I ,II' 1 !II
1li ,1" II11U,\,O ti I !I:!

!i.

a

.','

.. UII1.

I
:I,

- o
,I.

J(, ti

'orollllt'iro
'oltllldo

,!j

Disposiçõe relativas

durant

o

ti

11

d

111

lo d,> I

j

II

q

(mr'.·

ndo
!I!

iro de I H..!

1.'
"

ca a eNot biographicas
rviço militare

UIU.

;- ,
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alguma jll'a<;a do 3.0 bnta3.a Quando for transferida
lhâo para qualquer dos uatalhõ(,l:! a tivos do mesmo r 'O"imento, o corumundante
d'cstc, depois do indicar o bataJhfLO a que a pr:l<,:t dev ser augm ntudn, pnrticipul-o ha
immediatam
nto ao connnunrlantc
do 3.° batalhão, ]lura
este fazer averbar a }Hli:iSag!'1ll com indicação do hatalhão
('JU qno a praça foi recebida.
4. a Quando um reservista js apre!:!(nte n'ulgum curpo
para serviço activo,
re p -ctivo conuunndautc purticipanl

°

100"0 no da 1I1Iida<1(' cm <pte ('11\' tiv r a matricula aberta
a ua apr s 'ntlt<:âo, bntalhão " companhia nu qUI' foi collocado, e IHnl1Pl'() com que foi 1" -chidu, sem prejuízo do
disposto no
G.o do artigo ;~;>."<lo regulalllcnto das 1'C· r"ati d(' B1 de d .zcmbro II, 1t;\J 1.
f). a Como regra g 'mI, tI<', HP 11l1I(,'arú nas nutns hiographicas o numero, compnnhia ' hatalhao ond () r 'l'I r ista
e:-.tú, apros ntado quundo IH~O tenha a mntriculn ah 'rta nu
unidade m qUl' foi prese!lt', porque, ll'I'~«' {'a~o, f;l1'·~(!·ha
o averb:uut'llto na c;um 1radlla 'õe~ e pOl'i<,'âo ,,'c.1(l».
G.a As v 'rIJas rdativa
:w (lollli('ilio da>ll'ra<:us l'I('I-Çll\'ll1,
em r(' 'Ta, as I!P pa>iSag('lll
ou lil,(,IIt'iauH'1I10
pam a l'l'Sl'rVlt
e :u! <l' ali~bl1nc111o dir ,to na :-;eg"lUlda rl'>-l'lT:t.
7. 'L As uiogmphia.
da pr: "::1 qw' t 'lIltam I l'vilIo no
ultramar on na guardai! Tlluni 'ip,l 'H C fi. ('ai til'mO :Iprovei ta<las na parte po::;~iv '\.
8. a (~Iln.l1do alI-ÇllIllll pl':ll:a P:lRS(' II" I'\'ginl<'llto, 1('IHIo
IH'(' 'Hsa,'ialll(,ltt(~
(II' ~(,l' I' 'l'cbi(la no ;L halalhllll
d\' um
olltro, a ve"ba d,' Il'au, fl'n'll ,ia in(li ':mi (II ,l( 10"0 o Imtallu o "11m OIlt!1' (' IIli a pa .ag('II1.
C)
r, 1all'.':\(1a na
.
•• " .lo:LO
(!
IlO li'
a )I()!TI':tp I Ill':ttl
a pI" ao l'Or·
rCl'CiOllal applic:l<b
aos 1'1' cl'\'isla.
110. tl'l'lllo. tlOl-l al'litro'
IIli.o l' li!)." a l:!:\." do l"lrlll:llll'nto
(la. l'I'MI'rYltS til' ;11
d~' ~lp~(,l1lLI'() de 1 D t, pois ilHO fH'II1lo COll~illl'l'ada pt'lIa

*

(l

IJ

,h, 01pi lll:tl' (1 '\"

('r ~wt't,j,:Hla Ilo )'('ITislo <lo

IlI\'HIIIO

)101111',

1'~1ll re:.ç!';l, ('lllPI'('g:t1'" ('·!ta o \'1'1'j,o 1;"11/1";"1", lia
Ilota' r('lati"Il~ li::; jll'a<;1l qll',
<'lIdl) j:\ n', \'I"\'i la , t'ort 111
d~! novo _para a )'1' l'1'\':t, pur tl r('1II j,l" di PI II adn do 1'1'.
VI 'o adl\'o,
I' o v(,l'\'o JI!!S
(/1'. <lu:\IIdo
)l1'1:t (ll'illl ·im \' '1.
f,:r, 1Il 110 . "'l"l'itll :I<'ti\'o pal"l 1l1"1I111H dll
011
amun da pri 1I11'im para ,l '''·IIII1IIl.
11.' Ta Ul'('(
ILIl tI(' \ ('1'11.1 l'O1l1 n 111(' Hill tlnh
1'111.
pr(' qlll' t' lIlt tta (Il' lWI'HI itl a I'it <;.l.O d 1I1"1I11111 I i <h,.
cro l() , di 1'0 i, II, ,t '., d(1
l"t'lIh",
I'
I d.11
dll "(111111
para não h \ t r 'lIgllll
12
IUI
,\.'
.
.
v r)I
1111 Il' II
110 \"lin'lI dI Li Iloa t l' l1'ft
lO_'

'(I

I

4 1

dispen: a-so n mcnçao (lo concelho
admini strntivn.

rle qn

;ro suh-divisão

Exemplos de escripturação
Alistamentos nos corpos, nos districtos de recrutamento
e reserva
e no corpo de alumnos da escola do exercito

Y erha

a lall(::lI' innuodiatumeute

de qua](l'\('r
1111

muncebo

11:1

'gund

lJ1!11'wLu JlI II, rrir 1m al'lII(/
,.ilitll'l' ,/1) ercrcito ),

no ali tum mto dir« .to

re erva.
li ". ou na ((rir mia,

('0/7/1/;;

.) o

Y (rim :\ lnn ':Ir innnodiutamunt
qu('!' mnncch«
qUI' sl'ja
suppl
activo '1m r

(III

rla SI'''lIlltla r',

' ao nli tum mtn (1., qual(1'1~l' (lu con iII" .nt

1111',

('1'\':1.

U, crnt a "1'1,1 /li,.
Y 'l'h;\ a lnnçnr imm «liutnmeut
um mnnvi bo, ('01110 soldado lIO
II t o fuo
110 c: u mal' 'IUO 110
!f>.o f' If .o
Ali !Oll.
"1."
b(/lalhCío do
(II'

'

('

')' 'ito activo, qunnrlo
1111'1 li, i ,0, 1.:'°,

, . , (til

Ilis-
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V erba a lançar immcdiatamcnte
ao alistamento directo
de um voluntário no exercito activo, o qual dcsej aproveitar-se
da concessao a qu ' refer o artigo Ll I." do
regulam nto de 29 de outubro de 1 \) 1,
Sati,'ifez ás (,olllH(ül's '/lW rcadas 110 /C?'tigo J, o (ou 110
~ unico do artigo /,0) do I' qulamcnto dA' lt] di' maio ile
f88R, ficando 110 C(I"O de, eccntual nu-nte, go,ç(/l' (Ias vania-

concedidas

rrlls

aos »oluntarios

de

anuo.

WI/

G,O
Verbas a Iançar imm «lintnm 'nh' no ali tamcnto d \ um
mancebo que substitue outro d stinado ao exercito activo,
mas ainda nao nliatado, )\OS termos <lo artigo \17,° elo reguIamento d 20 d outubro de 1 DL
ubetitulu. F", • .tilho di' F, " I' di' F",.
recrutado
(I'ej'r((ctario,
d('.) do c.rcrcito arth:o , II," , , , do ('011 till,'I1' IIf('
disiriollitlo
/lO (/1/110 di' , "
(i ji'{'!/III·z,ilf dI' ,,'.
('OI/('(.lJW
,II'

dietricto

, , '.

de ,. , .JllistOllS(·

l/I)

...

I,

do /'('fli

//llflllhi'i.o

, , ,

dI' • ' , (ou ...l1i,~f(/II·81· IIU I'(',qimoltl'

1111 IItO

tl«, , ,) .

I)

Vcrbn a l:ln(::l1' immcdiatnmcntc
ao uliatauu-nto
din-ct«
de um mancebo no 1·."I'I·l·ito a .tivo, o qual, n(l~ t '1'11lO,' do
artigo H(L" da Ici di' I:! de . r-tem 1>1'0 de I ~H7, hllh~titlla
11m lil'll

it'lllí'lo •

• lli~to1t'81·

de

,~lIb,~tif!ltt)

de,

lJlltf/lll1io dll 1'1!IiI/III/til
il'lI/(1o (ou Ali.,ioll s/' /lU

110 • , ,
1/1/1 /11'1/

rll'

••••

S/III/"

d(' , , •

/'I'gill/c/llu

etc.),
.., o

n,

V ruas n In}l~'al' illlm (liilllllllt'1I1(' ao nliHtalll 'nto directo
dI'

manel'uo,

('omo Holdado, 111\ HI'g'lIIl<la 1'1'
(lo 1'(', Iwdi\'o ('olltillg' '}lI
nito () fa~'a }lO t':It1O lIlUI'('a(lo 110 I'XClllplo If),
mil

qunlida(l>

UI'

'1'\':\, llU

1'('('I'IIt:

qll II11do

li

Por
tlll~"'I'

111/'tl/lI'('/'
/I(J

IInl(l/I(l"
('I'VIl
1111

•••

(/0

a. o IJllif/lliíio

('(lI/ti/I!/lldl

dI!

1'(

!IiI/III/tI!

d(/

,~I!/IIII(/(/

rll' •••

1'1','1/"'1/.

Oll 1I':t1gllllll1

IIli

-

dll

indil'adll'" no urt.igo :Hi," do I'\'gulnllll'nto da 1'("
(I(':H 111' ti 'Zl'lIlbl'O cip 1. !II), F(li dOIl/; i{illr·,,'
efc,) I te,
!l,

d V rLn n 111l~H1' itllllw<liatalllclIl!'
( um mILlll't>!JO, na !!t'gllluln rI

ao
1'1'\'11,

• Ii t:lIlH nlo (li!'( I' II
0(1'1111 t(ônh L n'millll

a ohriga(,':lo do ::;.rviç« a .tiv»
\lo (la prim -ira r S rva ,
no' t rrno do artigo \11.0
regulam -nto le 2< d outubro UI' 1 '!l1.
POI' tnr 1'llIlir!1I (/ 0111'i[l'(1)10 '/0 «erciço ((divo
e do d« ]11';IIWÜ'(/ 1'1'.';1'/'1),/, ,distou-s/;
1/'/ "'!llll/rla
r ~('/'Vrt r. 1/0 .'1.0 batulMio rio J'I !liuwl/tu ri,· , .. (ou n'nlgnma da unidudes iIHE./t(la.' 110, I!." 1.0 a 4.° elo arti~!) :Hi.() do r gulam uto ela'
re rvas de :H (h dezembro ele 1 !H). Fui dOJIIi"ilifl 1'-8,
III/
•••
1'1 r . 1'/('.

a

10.0
Y rbus a lançar imuiudint.mu.nto

ao nlístnmento

de

\llll

mune 'bo (lue :'ilIb~lihm outro d stinndo dir eunucnt
;\. b('gUl\(la
1'eSl1'\'<I, mas ainda nun alistado, 110 t 1'1l1O, elo :\1'tigo \17." do r'g;nlam'nto
de ~!I de outubro de 1 81.
• 'I/I).·lilllill
F ... , }'l"o di' F ... " rli'. F .... rl'('I'ldrrc!()
(1'If/'(/<'I((I'iu,
ctc.} tio .'t!lllllrla r., rrrt. "I,III'(/(Iu P"?"
tI'!';I'
1/11'11'1/1<'r!' ... I 1/." ... du "ulltill!l' 11ft di f,.,'lJllitlu
iu ,II/lttl
,7(•.•.
,í /1"'!7111 zi« d,' ...• CUI/,.,) lia d, ...
cI ;,,( rido d,' ...
•1/i '10/1"
1111 ""!/III/da
I'f .'11 L'tI (J
l/O
:1.0 l)fIftll/lI/()
rio r, !liut nto d, ".
ou n' a) uumu <la, unidmle: ilulica 1:1 no articTo :Hi,o (lo 1'l·cTlllallll'lIto
(la. 1'1) '1'\1:1 d·:n d' <l(,zl'lUbro
1 • '/.011",\' II" ... t' f .) t: 1 '.
den 1 !J 1. J'"II . (011/1"/

12.

ORD1~M DO K'ERCITO

N,o ~~

lllão do ?'e!Jilllcnto de ,,' (OH n' algunu, dHS unidades iudícadas lIOS n, 1, o li 4, o do artigo :W, o do regulamc» to das
reservas de ;31 de dez rubro de l~Dl), Foi dOIll;('/?i"r-,w'
(JS

na '"

f'.Ü'"

etc:

13,0
Verba
mancebo

a lançar immediatnmente
ao alistamento
(lo um
quc »ubstítua uma prn(:a ali8ttula no exercito

activo, nos termos elo artigo

:3:L o do d('('J'cto (te ::?:3 ,[(' ju-

lho de 1 !l1, do ~ unico do al,tigo !J!), o (lo r g'lIlallH'llto de
2D de outubro do mesmo :t11l10 e <la circular (la H('t'l'dal'ia
da gUt'rt'a de Ul d :lgolitO tumliem do nu no f'(.ft'l'ido,
A }i,.a~'(t ,/1/(' ulnditui«, (I/istlld" 1111 , , , de "
d,' 1,', , , ,
('01110 (nuturuza
do ulistamento , }Ii ri /l1'ia (OU'/rl; obonud«)
ao ('olltill!lfldl'
,(clivo d« 18",
a ('11/'.'/11 d« [rcq«. zlu de , , , ,
<

1'0/1,.1'11/0
ele ""
disiricto de '" Fi,((lo/' F.. ') (1H'g'Il(' a
pl'OfiHSr~(I), ?'iwidl'nle em (lo 'ali(lnd,,), ?'lla " , 1/,
'I'ilu/o
dI' abonação 1/,0 '"
.Ali,~tllu,·e 110 '"
{"dlll/llio do 1'1 fI iincuto de '" (ou .A{i,~toll iii' 1111I'I',,/illll'illu ri' , , , I,
II

, "

14,"

V 'rbal' a lall\'/n' illllllt'diatallll'lltt· IlO alistam 1110 de IIllI
mancebo ql1(' suli ,titlltl uma pl'Il(:a nlistadu dirc 't:lIlU'lIt.'
lia I' 'gll1H!a reserva,
nOHh'rlllOS (lo :ll'tig'u :1:L" do dt't'I'('lo
de ::!:~d(' julho (l( 1 !lI. (lo : IllIi('o (lo arligo !l!l," tio 1'('g'ulalllt'ltto
d' i!) (II' olltllbl'() do III ',mo :lllll0 l' (la ('in'lIlal'
(la Rccn·t:lI'ia (la gl1t'l'l'a d\, t!1 dI' /1rI) (o tarnh"1ll do 111(' _
mo :IlIlIO,
A Ilraça 11111 ,'/I/'lIfil(/ill,
1'/IIII'lIeI"
j}(I!'1f , 1''';"
1111 Ilnllll
dl~ , " e Illi,~tlltlll 1111 " , " ,,' ri 18""
1'01//11 (1I1t1 lll'( za
do ali. taTll('llto), ln')'!, I/('ill 011 .Ii,i 117HII/I/"(/) (/0 t'IIl/tiJJ!lrntt'.
d,t' 1.'1111/(1(/ r ,~IITIId, I'{",
II ('(1!'.tI"
dl( j~'('!//llzi(/
ri ""
('ul/nllm d' "') dist!'il'lu d' , " Fiar/ol' F""
I'gll(' a
pl'oli

/

o),

]'I.~id'l/fl'

PIII ,,'

(l(l("tlidllclt',?

1/(/

",

II,

'"

'I'itul" ,I" ,t!JII/I((I'I;1I 1/," '"
• IIi ,1011-.'1
'III ( ,~Iy/(//d(/
}"R I'!'fl
e 110 :1,0 llldall/(;o do rff/illlllllu'/I
'"
(011 Il'III"'lIIl1, da' llllidad('s iudie'ada
no :tI'tj",o :~(j,O tlll !"'''ldlllrl '1110 dI! I', I'.
VII
dt\ ;11 dI' dPZl'Ulbl'n de I '!ll , F'ui t!{j/lli '1i((l'-.'1 II I , , ,
f!tc"ltc,

VI'I'Ull. II. 11111
~1II' illllJl ,di l.ulI II!'
no di 11 TIl 'l1to dtO UIll
lnanct:h" 'lHe fr()('oll " III1I1J'\I'o !fI! \ 1ft . ('OU!'l "IU lU'I"
I)
t rlllo
do u'litro tl~"O ti, l' 'mI n JlIII d. 'l<t tlr. ou uLl'o
d· 1 91.

~"

4
POI'

1'ecrut l
ou 11(/

f r fruem/o

()

11.0

fl'L!fIICZill

, "

SI f/lII1J,/

tl«

III l'Oll1Jfl m
di ""
ali tou-s,
."
i te .],
II"e

1111111 1'0

1'1',,'1'1'1/

e

11(1

Iii

coln

110

(1 um

l1HIIIl'P1.)I)

IW

CO/ll

1/

I

te,

'"

n

Y .rbas a l.mçur illllllClliatamf'lItl'

c voluntnrio

/<ort8

ao ali tnm 11t~ directo

111) corpo

(1 ulunmo

da • '-

('.·f'I'l'ito,

.I/;"l(//(·"I'

IW

CUI'/lfl

(h alumun« ri"

I','I'U/'I

tio

1.I'I'I'I';to,

.1;-

cand o uhl'i!llldv 110 ,'erv;I:1I (lcti, o POI' 'I i 1/11/10., JIal"iclLlo -,'I 110 ('UI','O tl '"
11(/ d;a do II'
dum nio d }lrwa (ou

em ",

di ",

c/I

/8"

.}.

Transferencias do exercito activo para a segunda re erva
e vice-versa
I.

48G

ORDEM DO EXERCITO N,· 2:>'

, " (ou a alguma das unidades indicadas no artigo 36,0
do regulamento
das reservas de 31 de dezembro de 1891)

em ,,' de '" de ll:i, , ,
"V, B, Quando a transfereneia

for para o 3,0 batalhão
do corpo a que pertencia, a verba ~enl, «POI' ter remido '"
passott
á srqunda reSC1'V((, pOl' '"
amws,
'"
lIIezes e
dias, e ao 3,0 batalhão 1'712
di', " de /8",»,

3,°
Verba relativa a uma praça alistada no exercito activo,
que offcctua a remissão depois de ser dada prompta da
instrucção,

Por ter remido
primeira 1'esel'V((,
IlO.~, '"

lIleus

a obri,r;((,:tio do /I('l'vi~'o activo
}J({S,ÇOlt

e , "

â .'·I'!/lllldll

dias, em '"

1'eSel'V(I.

de , "

e do da

pOI'

'"

an-

di' /'",»,

4.0
{t

V rba relativa a uma })l'aça alistada JlO ex srcito activo,
qual se reconhece depois não }>C1't n .cr-lhe u obrigação

do serviço

activo

mas unicamente

o da segunda

res -rva.

1.o caso, A pra~'a não catá prompta da instru '~ão:
PO?' SIl havei' reconhecido 'file pertence ao l'onfill[/mtf'
SI'!}lll1rlll reserva,

})((SSOlt

II

esta pOl'

, " dias, e ao .1,0 !mt({lllllo do

,,'

}'('[/illu'/lto

((11 II

os, ,',

di' '"

mez

drt
8 I'

(ou a algu-

ma das unidades indicadas no artigo ;3ü, o do regulamento
(las reservas de :n de dcsembro de 18\)J) !'II! ,,' di' , , ,
di' /8", »,
N, B, Se a tmusforencia
for para o :1.0 lmtnlhlto do
corpo a qu' a pl'tl~'1\ pertencer,
supprimir-s '-hão as palavras - dOl'('!}imellto
di', :; lido portanto a verba «Por BI!
haver '" passou (I esta )JO)' '"
annos,
'"
11/eZf'S I' '"

dias, (J ao 8:' batalhão 1'1n ,,' de ,,' de IR",
n,
2, o cnso. A 11l'tlÇlt cst;Í, pl'ompta da Ílllltl'UI_'(:lto:
Por .W' lrucer rcconlu-cido (/1/(' IlI'rtl'I/CI' ((O COl/tlll!}1 ntr da
"(',qul/tla 1'CSI'I'V((, P((8,~OI( a est« POI' ,'. (l/II/O,~, '" IIII';~I'S",
I' '"
dias, em '" d(' '" (7c /8",
• Idcrrtenci« ,
Ai' verbas indicndus n' ,~tp li 11ln ('l'O applie:t!'-s(' htw tUlIll)(·IlllÍ. "l'a~a (ln s 'gllnda l'C'Sl'rY:t dllllll:lclll
ao servi~()
pra
haver
sido
,,
(Idicll\,ito:
qUt'm

'/!tI.;m
,'te,» ,

(l'(t

actiyo, por não S(' tel' :tp" I"{'ntado o 1ll:IlIl'cho cll

sllpplellt " (~<Pt(' volta

<Í

III 'sma sitWI

'(LO

por ('st '

alistado, efl't'c'tuullIl0' SI', II !'l'm , Il 8c\<ruilltll
moe>
~»01' ,~(' 1/1(1)( I' al/\tllllo
() 1//l1II1'1·!JO )'I,/,/'(/I'flll'io
di'
811JIJdclltl • pu., '011 fÍ !l"ll a 1'(' 1/,l'CI j/ol' ".
dc".

ORDEM DO EXERCITU

Verba r
serva pum
irmão, nos
bro dp 1

N.· ~2

481

lativa a uma pr:t)lt que passa da scgundu reo xercito activo, como substituto de um eu
termos do artigo
!l.() da 1 ,j de 1:2 de sctem7.

POl" ter eubstituldo
no scrvico activo no da j11'il/ui1"(L l'e.~e1"vaum seu irmão, pai>so!t ao l'/;,qimellto di' '"
em '"
de ... de I )... , fic(lIu/o OÚI"(I/((([o) desd« 1'8ÜI data, ao /;11'l'i(u /101' , , , ClIII!~S (nu-zc e dias, quando t mha legar), Sfndo ' " no «ccrciio actiuo.
N. B. Se a trnnsf -rcnciu for para aleum do batalhões

a .tivos d rcgiui nto onde a pra~'a tiver ab rta a matricula, supprinnir-sc-ha
na verba indicada a palavra "I'egioiento», substituindo-a 1) la de «, , , lmtalltâo»,
T, r- .te caso t'Sp icial de substituição
o sub .tituto servirá
pt-lo t nnpo que faltar ao ub stituido :pgundo a natureza
110 SCIl alistam
nto, não pod ndo, .omtudo, «-rvir por menu de tr s aunos na nctividndc,
. não tiver jíl 1)(', oalmcnt
prestado
erviço a .tivo.

G,O
V rba r lativa a uma pral'. ulistad: dir .ctnm nte na
segunda rc rva, qu' "ja tran ferida, como Sllpph'Jüt>, para
o xercito :t('ti\'o, ficando no r 'gim 'nto OIuk t lU It matri 'u)a. ab 'rta,
Por tI'l" ido ('hall/(/(Io (10 '/'eil'o f/Cti1'O rio t' cr.l'dto ('01110
ru'.rltta StIP}lll'1tte do n,"
,lo ,'r, j11'cti 'o contÍlI!1 Idl' pt! 'Olt

blltalldio

CIO '"

CIII

, ,.

(// 1'",

ii ",
7 ,0

V 'l'b:t l'l'latiY:l a uma

rc ('r\':I

. l"rll1lll;t

(1'1'

I'(,ito al'livo
matri,'ula
ahl'l'ta,

o p_ •

['III"

I",

,ido

pm',

I'/iall/wlo

"I/}I/'{' 1/11 do

,UI(

I' !lil/lIl1/fI

(III ,',

lIO

/",i 'o

do

II,"

d, ,.,

:lli t.

Iran"f""l'i(l,

II: () ti(,l\llIlo

1'1 ('nda
IIU

~II

1'1

<1: <1in'('t,L1lWtlt

,'olllll

re

illll

flc/il'O
/lfl

tio()

Ilppl

I\Il

'1\11',para

ntu IJ!lII' tem u
do c.cu'citu
('0/1/;"[/'

r.01l1O

1111) //(/"-

d,' I ."

'II/

o

a II II iii pr:\('ll :t1i t:ula ,lin I'ÍllllH'l\t· lia
r' ~rv:t (!ll'}la
a 'lO (' '( rl'it" adivo p"lu l' dir,
PaI' t I" I/ "ido fj'(lIIl1fln /II ifl 7mrl( o (~' 1'1 ii a -tim 11(( ,uu 110 .,.
"at(llllCiu (1
",
11 ".
d [.",
011 J>ol' to'
"IlIHl:t

ORDEM DO :I<:XERCITO N." 22

1H1:i

pedido

etc,

paStio II

I(()

1'(',l/illll'nto

dl~ ".

ell'

1'111 •• '

de 18, .. ),
N. B. Estas v 'roas, com a modificação scguiutc, ;';01'a pra):t ali 'tada na Hl'gnnda reserva,
mas a quem se reconheça a oOl'igaS-1Lo do serviço no
vem tambem para

exercito

activo,

conhecido
etc. » ,

sem ser corno supplcnte.

quI' lJe?'frnct' ao continqeut«

(Cp(J1' SI' /1111'1'/'

rldit'/I

1'1'-

etc,

/11I8,~U/l,

!l.o
Verba

relativa

a uma pra~'a alistada dircct.uuonte lia

segundu reserva
(pIe et}'('ettl:t inun diatamcn [(, 1\ sua 1'('mi" ao ao ser cham. da ao sorviço uctivo, ('OlHO supplente.

chamado ao s('/Ti,:o ac! iro dll , .cercito, COIll()
do II," ,', do /"'SI)(",til'(} l'OII1Í1I!/II/II,
1'1'miu a ob/'i!JrI~'lio tio dito serviço I' rio el(/ prinieir« I'I'SII'VII
!'ln , ., di) ".
d,1 I.'" '. I' continua 1111 M'!/III/dll I""~I'/'/'((
)lo/' 1/"lItI'O III/I/II,~, (( contar dI{ tllIlll '/11 ({li"tl/I/IIIIIII.
'lblllo

rI'C1'II/1t

I;itlo

1-i1l1111h'llte

Transferencias

do exercito

para

a marinha

e vice-versa

1.0
r lativa a umn }ll'll(:a elo ..x .rcit activo qll pa" a
por::; h:IV( r rr conh ..d(!o qu' 111

Verba

ao HPl'vic;o (II' murinliu,
perteu l' I' to servico.

1'('I'0l1hl'I'it!()
'II/" Iii I' JII rl, 1/1'" ,~I rnir 1111 1110sou 1111 1'01'110 d 111'0';1111, iro: dtl arnutd« I II' '"
til
18",.
jl'CIlIIrl()
Ol'l'i!ll/(llI 1111 ,,'/'t' 'CII /11)1' 110/'
aIlIlU,~) It 1'lllIfrll'
d'l data do Itlis/l/lllllltll
(tll'ZI,
(' rOl'
fl'adario),
,~I m/o ,~l'is 1111 IIrlÍt'O
(/101'1) SI' 1'0)' l'\'l'r:l 'tario),
])0)'

SI' II/ItU!I'

rinho J
ti, ,'.

/111,

''c-

:l. ()
J'('lativll

Vpl'La

o h('rvi 'O
/)tlSSOU

110 corpll

. ,. ti, 18,."
de 1I/1I11'1'(,/lla,
fi ('1)11/111'
IIII/dll

,~I

a

tia

IJOI'

)ll'll(;:t elo (_'('J'(,itn

d,'

:\!'Ii,'o

1ft

I

IrI)

',I

lia lHa !'iII !ta.

/I/lI/'il/lil

1/'111'11 cOIl/

il'lI,'
II

tllI

((/'I/Iad"

ti

, 1/1 ."

~"adll:l(: III /0','"

olu-i!lllllll
1111 • /'/'i, () JIII/'
tio olisftlll/tllf'l
(()ZI,
Iii)'
I{('I;I'II (1/111'1,
(' ti'l' "I'I',':wtario
.
.Iil'lIlIdo

tlllllI

i,~ 1/1)

IIIlW

lima :t1iRtada

'Olll

II

I'

.,.1"'11

IIIIn

,t

11"0

N,

ORDEM DO EXERCITO

.. ~:!

Por t«: /WCII' /,,'('uolll,cidu '/11') llw pi rtencc
rrir /III I//((rinha , )1(//,;,'1/11 IIU rlll'llll
de 1/1111'/11111
il'!JS dll Ill'III1l11a
IIIl
'"
di' '" d,' /,.""
tic« tido (lól'Íl/Ullo
«u ,'I ITiro PUI' 1/')1'1' allIIO,~, II contar dll' d'lfll do Ilti ..ianu.uto (dotl,
for rcfrnctnrio), ' /II/II ,'11,-: 1/11 activo (1/111'1' " for rcfractario).

Vvrbn relntiv.t a uma pra 'a ali 'tacla directamente
nu :-l'guud« 1'('>;"I'\':I do c ccrcito, a qual l' tnmsferida,
(;01110 lmppi .ntc, para a marinha,
Por ter "idll rlumuulo 11(1 st /I'i')1I actico iln 1IIfl/ il/ha COI/II)
recrut« S/ljlllll/lf,
do II," ", UJ /'1 ~JIIct ieo caut il/!I ntc, jI(18sou 110 rll/'//(!
,II 111111
;II/'< i/'II" 1I1I IU'I/III(I(( 1111 ,,'
di' , , ,
dI' /,), , '. lictllltfu IIll/'i!I'ldo ao 11'1'il'1) 11(11' /101'1 I/I/f(). ((
ruutur da 'clot" ,I" "li8ftll/llllfll
('/OZ(,
,foI' 1'1 fra 't rio
SII/I/II

'1'1':;

1/11

1/1

tini

for

IIUV'),'

l'd'l';t('t:lrio

•

() na IHH!t: v 'I' reco-

nI
I'

I'I.:i,. uo (,e

t>

, .• dI: , .. dt

i.
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Por

reconhecido 1]111'll/l' pI'I'[I'IIC(, SI'I'/'il' lUI tle·
do exerciio, jirlS,WJII ct esta (' ao .'1,0 óatllZhi'io
do )'I'lji1l1l'IItO di' " , (ou a alguma da nnidndos indicadas
no artigo 3G, o do regulam n tu das res ervas de :31
dozembru de 1891) cm. '" di' '" til! 18,. ') ficando obri[jado ao 81'I'I'il;0 }JOI' doze alI/lOS ('1UiIlZf, s for r fractario),
fi coutar
dei dai« do alistunuuto,
,~(ntlu ?'I!cl!bido COIII() solflUl/dll

.~e

11111'1'1'

1'eSI'I't'li

ao

dado,
o

Verba relativa a uma praça remida do erviç
rinha qur pasi:!3. :'t s ,guncla re ervn do xercito.

da ma-

POI' ti')' )'1'1IIilll) a oo)'iljl/('(lfI riu ,~('),I,i('1) «ctico I' d o d« primeirn )'I'SI'I'j"I, /)((I!.WIII cí ,~'I',1II;II ria /'1'81'1'1';' do 1'.l·I'I'cito jU)/' .••
(/lIIII),~, .,.
1tI1':::IW
I' '"
di"s, I' '/1/ a, o óllt,t!hàu dI) /'I'!fi-

meuto rll' , , , (ou fi alguma das unidades indicada no artigo
3G, o do regulam mto (la reservas d 31 do dez 'moro de
1891) I'?II , , • rll' • , , ,II' IH. , " stut!» )'(('''/1/',11) como soldado.
Adoertencia..
a' v irhas 6.a, G,a 7,,1 (I , a pnrt 1'('lntivn ao r x-ebim mto .omo soldado ó e:; .riptunulu no COI'1)() ou hatalhfio (1, rcscrvn para onde a pm('a for trnn rf .
rida.

Transferencias

do exercito para as guardas municipaes
e fiscal, e vice-versa
1 ,"

Verbn I' lntiva :L lima praça do I' .ercito
(' mcindu nu 1'1'>1 'I'VII, I}II!' pal':a volunfnriun,

activo,
'Iltl'

ou li-

lÍ. guarda

'ipal (1(\ Lii:!hoa 011 do POl'to,
(í ,IItilII'tio 1I//(l/il'ill/ll
,II f.I\11l1fl (on do 1'0I'fll)
1111 , ,.
til' , "
di' L,' ...
A~, JJ, ,'I' a pra(:iL tu!' ,y),It(lnucla (' ]la '.:11' ('III Holclatlo :L
v(~l'ha KcrlL acldita(1a ppJo iH"yuillt ' IlImlo:
Ptr'~"'I/I
1/11 ,:n/.
,I'I tio cí [//II/I'rllI •• 'J 1'11',) ti ',I>,
1Il1llJi

PII,~,Will

c(

\_('rIm 1'l'lati\'1l a

uma

oLrlg'udu,
)las, a ii. ~
Irlllll'tla
,
('OlJtlOg't'lltt'
}'IIHSVII
fpn/~IIH

,&b,·,z",

ti"

11I'iU';I

do

;1111111111.

*
1
ti

,l/IIII/'tllI

/II'I/Ii",'jll/l'/,

I.

1/111'"" ""
'11'1;:/(1 1
{lU, tllI ••• ,(1 •••
IIt

t"

I,

IJltllJit'ill:

I.i

do

'I'cito

li fim

d,

/,01/ \.1111 1711

"fl/dlllli/lltll

I', ..

IL ,ti\'o

qlH',

1ll'I'tQI('l!t'I'

()

I'udtl). III1H
ri, 1"1 li

ORDDI DO EXERCITO.

0,0

:!:!

!D1

;}, "

\\'1'U:l r lutivu a uma pr:l<':t do 1',' rcito li ,ti"o ou lil'('llC'iada na r' '('rV:I, qu' pa">llt volunteríamcutc
;Í guarda
ti eul.
P((.'.wll' "II l)(/f(/Ihiill
11,° ",
ti" !/11lI1'(/11 ji"""l ,II! ,,' ti"
'"

,/" /8 .. ,

.Y, JJ,

"a

p'lo >\I'g'uill(C
,t!'" dc.»,

Verbu
tillg'('nt

PI/S,"'/I
"/'tI

o

*

ti" l. "J

/,

a v rua H'J'<i additud,
soldrulo «o IlIlt((ll/{"!" 1/,", , 'J

uma )Ira ':t cIo exercito
ti';('al, a rim d,' IH'

:t

"11
1/11

netivo

g'lIltI'Cla

11ll/"lhii"

I'"

:l,"

UJI

.t,o

rcl.uivu
pas:<:t;Í
nnnunl.

lIurig-:HIa

1/111'< il

Jll':\~'a for gradnmla,
1110(10; «j1o.'.'IJ/I

II,"

",

(11/ .'/I/(/I'da , i"',,1,

'"

, ;',0 ,!II

Ildi!/"
,/,

'"

11('11(·1'

",.'/,d(/I/III1/"

ti,

qn',
l'011-

(I

1/11'< fl)'-

:liJ ,I"

out

u-

d, I·",
t-). o

\ c·rlm rel.uivu a lima pra):t <PIl' p. :-:t cla "llarcln muni('ipIlI ou liscnl a IIlII l'01'[l0 <lo \. rvito, por I(lIal(1'1I'1' motivo cluI' nuo ,'('ja
cle IiI' 'IH'iallll'llto
)1111': a 1", ,,'\':1,
})II,"""I/ 1/11 /', !fi/ll, uto rt « ",
ou ,/0 :1," lJllfolhiio do )'1'_
"im I/io de , , ,), 1I11,~ t'/'/lII/,'
,/"
'"
(numero cIo .l'tigo \
~I:lta da lei, ckl'I'l'to, .tc. (PI(' fOI' :tl'Jlh', vd ,III t'lbO , 1M
(I

I·",

. , , de ",'/

('I. o

\\ rIm

1'('1.

ti'''l

1l1l1llll'Ijl1l

/.0

•••

a 1I1ll, jlr:H'lL 111 í'f\'i~''':1 ti\"o !ln
'Jll fi c' II. cJlH cl \'l\ Jl
11';'1 I'l
n·a

1:):!

ORDEM: DO EXERCITO N," :!:!

Passagem ao deposito de praças do ultramar; passagens voluntarias ao serviço militar no ultramar e regresso ao
reino; passagem ao deposito de deportados e regresso
ao exercito do reino, depois de cumprida a pena de deportação militar
1.n
Yer]Ja relativa

uma pra~n

11

)
tlr

do ultramar.
'11"''')/1 1(0 d(/JO"ito

pa~~mno deposito dr-

(PU'

prnçns

(Ii·

111'1((:((8

(ln /(1' nuu«

\'('rl>a

relativa

a

iun

~al'gel1tll,

011

uc \' ;«' ('011 tinunr () sorvico )10 IIItrn mar
haixn <1(' }lm,to OH de "'l':t<!IUII:au,
<J

PII""i(I/I

(/0 S( /,/,;(:0

rio "lt /'I I/I/f

110 1',,1(((1(1, rI;8tr;cto
militnr
II/'I;!/I/
(lo 1'('(lldf/mlllto

' ' /,0

til'

I' ('III "

tI(

,

,,'

/,1,'",

18'i'!í,

1111

di

'"

'"

,).

//(1"

d;,'(';/II;IIIII'
d" /8 .• ,

l'qlIiparatlo,

pam nuo sotlrur

1/(1 /II'(JI';lIl'i((

II'

III' "

"ti

rll

(ou

""

1('/'11/118 riu ~ ~,o
rll

/:i di'

(II/

tI('zllIIln'u

.) o

Verb«

1'('1: tivn

110 1I1t1';1IJlal',!lO

a

1I1l1H 1'I':I<:a qUI'

t

1'J1IO~ (la (';\1' II

oH' ,I'Pt', para, crvir
(II' lei (1(, 1:2 de : 11I'i! (II'
(0

1H!J:!.
J '11",,,,,/ (/(1
1111 1',-''''/11.
ti" IH,'/:!,

"1/'/'il'lI

1-fIo.),
,1//

••

,

rio ult ru nut r

II" 1/1'111 ;111'/'11

uo» /1/'/11I1i! tI(1 "(/r/I/
til' '.'
1ft 18 ...
o

di

,/,

,',

I, i ti, I:J ti,

ou
11111';1

4H4

ORDEM DO EXERCITO N.· ~~

posto

graduação,

OH

final da v rbn serú :

O

no commantlo riu 1." d/I'/8tilJ niilit«

to dI' , ..

('11/

di' ".

'"

«AjiJ"I',w'l/ll/Iln

dl,,~till((do l/O 1'('[//111111d(' 18 ... / .sl'm/o recebid» ('liIlIO
I' ('

.~olrl(((10».

Passagem de praças de um batalhão activo para o outro tambem activo, do mesmo regimento; transferencias de apresentação dos reservistas de um batalhão activo para o outro do mesmo corpo; passagem do pessoal do quadro dos
districtos de recrutamento e reserva aos 3.°' batalhõe
e regresso ao exercito activo
1.()
VI'rba r slativa a uma }>l'HI:ado exer .ito activo, ({l1(' ]la~lia
de Hill hatalhâo activo para outro, dentro (lo m HlUO l'pgimonto.
P((.~,WJ/l (/1/ ."
IlIdalM,o ('III •• , (h .. , di /8, ..
X, B, Ht' a Jll':u:a trnn 'iel'illa for cornet iro ou tnmhor
(' tiver
(e

([p pastlllI'

PII,~liII!I

((

,Wl'<'l'( utc, 11v 'rlla !'PI':í:

com <:la.sif'il-ac;âo

".

('

ttt)

{)(III/l!/lIU

•••

...

eic., (te .• ,

V erba relativa a UIlI 1'(' «rvista, quI' l'l'italHlo apl'C:-.l·ut.lldo ao >\('l'vi(:o activo no proprio I'I'g'illH'nto ond(' t('11I iL
inutricuh; aberta, mas '111 hlltalhao
diíl' rente <1'a'lII\.II,',
,1'011<1"

viçu,

p:til, OH :\ 1'I'H"1'\'a,

'1'I'III18ji'I'ill
(J

••

('1'_

a 1"11:. :tpl'''~('lIta<'1 {):lO

IIlII,ta

pam "Ht!: ultimo.
ri

bllII/UNi/)

'

iiI/II
1'1/1

r/JII'I',~('lIt'II'(/(J

'"

(/('

,t(.

• ,.

11(/ iii I'I'/I'(J

(/('f/I'/)

1)(11'(1

J:-:."

No (':1:';0 (la transfcr mr-in
('I' 1':11':1 Imtulllno
d'o)l(l,'
a pm}:t nuo passou :í 1'1'('1'\':1, ou da )ll'il<:ll I', tal' II pr ,_
~I'ntada 'lll r('O'illlcn(.o (l'oudl' IH II p'll" llSS(' :i I' 'serva, II
v('rlm

1"('1'1'\:

((('fil'n
uu Jl

tllI

u 'I'I'IIII,~/;

o '"

1111/'(/
'"

/'//1

II

IJflf(/lhí,n,

1'lJiII/llIl/h/lI,

/III

-'/1((
{I

(( IJI'I'sl'lIfr/l:ol/

1/1/(

.ficolI

,.,

til

\'.n. ;\ OI>:W1'\III;:lO fi'ita 'lH
pIo 1,° tL'11I tllllllH'1l1 10"111' III' tI'
lllall!' iI'a : ,,'I '!-r, JI~/i /'/u 1'1/1
I te, ),

J

'"

·111('; ()
('II'U',

.~/I"

"

(/()
II

('0/11

,11'1'/("

I

II, o , ,.

rir /8, ..• ,
:í ,'('rim (lo " "ltlllla
da !'trllilltt'

11/11'1,

I

IIttlctln

I

fe.,

" .
d
\"

1'1,1/1

1't'lati\'H

a

1\1'Il

taz

I' pm'tl'

ti ..

rI'

PI'VII

t'OI'rt>

lllllll

P I"II II .I.. '('ITito ôlt'tho qlll' 1'11
ti.. di ft'ido d" 1'1"I'IIUIIIlI'lItll
I'

I(lIflll.'l

pOlltlt'lIt·

110 I'P -illl

'lIto

IL fllll

1"'1'11'11('('1',

•

1)'11'
tmurnto

(ft ",

fI I'
I'
til'

"ir/Ii ('(,lIvrado
I', "'1'/,(1

18

o

o

11,(\

, , ,

1111
J

quadr«

}la,~,~fllI

,lo ilist rict« til' 1'('('1'/1:1,() !mfal/aill 1'111 , , ,

'III

,

,. 'rba r lativn ;t uma praç'<t (lU e deixa de fnz 'r parte do
110 .listricto aI' recrutrunento
lO 1'1', I'}'\';[
'l'('gl'e"'~a
ao butulhl
adi\

quadro

O)

II,

IlIIf(/lI/1;o (loJll regi':!, ;'((1'11'11 a (fll!' 111'1"
Ic nviu , C11l1lJlt!o foi l'olllll';1I111 no qua.lro 1111Ili s lrictoj , III
ri,
di f, , , ,
fifi

j)flS,WllI

o

,

,

, "

o',

V 11, .\ .. pl':l(,';t do' quudros dus IIi ,tl'íC(Il:-, .loi, dia
ante ... UI' )l1l, ...arem ;l 1'1','l'l'\'H, ('I';lO tl'<lll!'ifcl'illa", cru l't'gra,
)1:11':1 II hatalltao
adi, o :l 1[11' lmvimu p 'rtt'IH'i.l.),
Passagens de praças do exercito activo, de um corpo para
outro; pa sagens ás companhias de reformados; transferencias de apresentação ao serviço activo, dos reservistas,
de um corpo para outro; passagens ao corpo de alumnos
da armada e ao da escola do exercito, e vice-versa

1.0
.'!'l'ito : di\'u qlll' p: II

4~I,j

ormEM DO EXERCITO N," :!:.!
.) o

d.

Verba relativa li praça (pU' (lo «xcrcito activo pa:;Hal' <Í.
ndministraçào
militar, por M' ter vohmturi.uncutc
mutilado, resultando-lho
lesão ou deformidade,
com o fim (1,· se
eximir ao servico.
Paseo« (í "~ compa 111/1'1/ da 1I(IIIII'IlI'lifl'III'UO
militar, //08
termos d« O!"'('ITW;i'W ,fI, n du« talulla« d, Z,,'U'8 a Ijll St' I"ji /'1'
01/,°
1,° do 1(I'fiflO .']0,0 do ·j','!/Itllll/lll/(O di' :lIJ (I, outuln» de
18,111) ('III '"
,II
",
d,. JK, , ,

4,"
V crbas relativa"
mudos.

.t passilgem

{lS

companhiae

do

I'

.for-

J}Il,~,,(1/(
Ú , , , compauh!«
dt' "l:lil/'lIIlldus,
po/' 1/111'1,'/'sirlo
jal:/atlu i'/('((J)(Iz do "("ITit'o uctico t' "/)1'11/" iiar-Ih« di'''I)lI,~io
110 (I'i
ou (h~l"l'd() applit':IVVI\ lIli , ,. (lu".
til' 1 ,.,;
ou
l.J!I,~'uu ti ... compuuhia di' 1'I:liJ/'lIwrlo.". pOI' lhe CI/I'III'I'ifm'
o di,'pusfo no (lei OH decreto :ll'pli(':WI'I),
III...
de ..•
d( I;.: •••
(l

i">.tI

Yerbu relativa a uma IH'iI,ót <1(. 1'0:;('1'\':1, "pn'. ('nt/ula ao
erviço activo, Cjll truusierc a tiua npl't sentacão ao me !l1O
serviço, l':ll'iL uutr« )'('gillH'lItO) onde nno tom ') matricula
aberta.
Tr

dI

('Q1í1/Jlll/lil'(I

d, '"

fi /'1'1,'1
nla, iiI) 'III
ulII!!'.li PI! " ,1/1 II II. o
(tio . " 6af,c! h;Lo, '1l1.mdo

Ill'~;;"'i((

" ,l/il/lr'l/f(l

(I

,'1111

, •••

di I"."

" ..
v.

n
I')

hallllhllo

n-

1111<1,·

OIWEM

J)Ú

W7
~ n
I.

Y 'rha reln iva t nmu praça (ln' passa ao '01'1)0 (te alumnos da urmarln.
Puesou, ctn «spirunic de :l." 1'/(18.1', 1111 (,(ll'j/l) rI, allllll/I'),'
(/(/ 1II')llIId"
I III • ••
d,· ... ti,' }8 ...
o

Yel'ha
t')'-

nu 1m: 'ag m

.Ilarl
II o

1

• Ivu ~
It ve outro

ORDEll DO EXEIWITO N." :!:!
,~I'I,~
(II II to« , Matriculou-e»
di' IH •••
•V. B, A s<'g'llnda Y rba
exercito.

jlUl'

110 ,'lII'S"

s·d

di' , ..

escripta

('III •••

na cscolu

rI"
do

11 ."

V crba relativa a uma pra):t (lo eol'po de nlumnos ela es.ola do exercito, que " trausferidu para um corpo do (,XI'I··
cito, }lor não concluir o curso no }I 1'111'0 dotcnuinado.
rll' •.• , IIO,~ t-ruios rllI ~1'!1!1I1(111
jJl/?'ll'
((l'li!JoJ~.o
elo plal/o reorou nico d(/ 1'8CO!'1 rllI
«rercito rll' ~8 de outubro de IH,IJ I. 1'/11 .,.
(II
, ••
rll' /8. , ,

Passo«

do

((O "('.flilTlI'nto

S 1.0 do

~V, R .• c a prnc.'a, passar com l'" to

OH

gradu*:.w

cliti'p-

rente da 'ln' tiver, ao ::;('1' riscuda do corpo de nlmunos, ;t
v rbn 'urá: I( 1)1/8.~01l I'ln •• , (po to on g'mclu;tc·ao ('Olll qn!'
tiea) I(() ?'I,{/illll'lIfo
rll' ... , 1'11'., (,II'. li.

V 'l'ha relativa a uma pra~'a do cor»o elc' alumno« da (',~.
.01n, do exercito, qtH' termina qnulquer doI' '111'!lOi'\ <11' infanterin, envnlluria
11 ndmini trnção milita!'.
c pn~~a P(H'
CI>l'
facto a um corpo (lo x rcito.
1)01'

(li .•.

('/ilIl'lllid()

t/'1'

d/,

II

l'1I1','I()

dI'

• , "

I)(/",~nll

ao ••.

(III

, , •

IH",

Passagens ás reservas; domicilios dos reservistas;
suspensão das passagens ás reservas 6 das baixas
do serviço
1."

V 'l'bai'i rr-lntivns a 11111 cabo ou ,.,oldado qlll' (pi udmittido ao '_ amo de ql1l' trata o al'tig'o ;), o (lo !'('gnI:tIlII'llto dI'
J(j (1(' maio d' 1ti '8, 1icanc1o I!llbilifl\clo,
j)as.wJ/t (i ))I'ill/l irrt I'I',~I
1'1'((, 11111'III' ,wlti.,,/; ii" fi 1(/111/,' ",
IOllrlil;'ÜI'S
'·l'Í,'1idll.~ III/I'I( (I.~ /'Ii/III/fluiol< d( 11111 11111/(1,11//
",
dt '" di 18,..
/<'11i rI(JlI/;cilill1"s(
/lfl /1'( fl11f>zi(l ri, .. "
('Ol/c"///II dI ""
tli.'fl'icfo
di' 1'( ('/'/dal/II /1111 " 1'(....[ '/'/1 11,° • , •
~.o

V'l'b;! l't'lllti\'a
(,lto . actlvo~
rVlço

j)as

"II

Ilctl\'O
011

li

:t 11111:1
pl';tl;a

a:i
1'(' 'ITa
a (!lI\' I t

prill/f i"l'

'-a

(III

)l01'

(j1Il', PI'I'II'II('('ll!lo

t I'

l'lllH'lllitlo

"

:l() (',

klll]lo

('1'-

cl •

ob!'ig-.HIn.

!/'III /(1)

'1 11','11

I111 .,.

d, , .. '/1'

l!lJ

I, ' .. , Fui domieiliar-w

11((fl'l'!f/II'.:i(( (I" ••• ~
d i.~fI'ÍI'fo (1(, rn-rutrnurnio
(' 1·('.~I'/'/'f/ 1/," '"

•..•

concvlh» de

V .rha relativa a IIIlIa }1l'a,'a (IlH', l'"t<llldo Iicenciuda
primeira reserva, p:\:<>l:l ;Í, s ·"unda. pn1' ter t rminndo
t 'IllPO (pIe li 'via PCI'IlH\lH'l'('l'
u'nqu ,lia continuando
miciliuda na 111 smn fr 'gll!'zia.
PIl".,,,/1
ti .'I'!I'lIld" I'I"WJ'I'II 1"'1 '"
,11'
d,· j, •..
('II,dilltllllldo

c/llmil'ilill/lo

I/I'

,í Ill'il//l

{JII'."III

/lU,'

i,."

'!o

ri, (11111111/'11 ri" I, '.'1/.
liur-sr. dl'., di'.

,)

'1l1t'

I"

('l'\'i~'()

}la "all·
.u.tivo.

''1''', 1111' 111;0 rour], ,í
II;i." riu,., y"lolI/, nt» ,I" !!!'
d" , .. ri, 1,·,.,
1,',,; '/'I/lli(';.

(''''!I0l/flll)

f'/'/I/II'<

()

a,.·

(I" YIH'zia.

1//1"'"111

\"1'1'1 a ...r lntiv» li mnn pl'H<::t reudmitti.lu
a r •...('1·\':\ por nào -ouvir ([II" continue 110
,1;.,I·illl;II".

110,

1'1',"

lI1'f;//'1

1'111 •••

."

,l.

\' rba. relativa: :t lima pl'a,'a li ' 'llciacl:t na 1'1'0''1'\':\ cril
trun fere II seu domi -ilio p:ll':t uma 1'1" 'II< zin <1(' 11111 conolho 01\ bairro pl'l't -nccntc a outro IIi tricto (I.. recrutanu-nto

I'

1'1' 1'1'\':1.

'1','(/ II,~/~ri" " d(Jl/li,'ilin 1/(1/'(/ " ln !1/lI ..io ti, ... , "111/('1
II,,, ti, , .. r '/i.1/'i,./" ,/" ,., ,'r/lllllll' 11/" " ,., ," /'1'(1 1/,0 • , • ,
11I1 • "
,/,
,,'
ti, 18",
(011 /'/'(//I.fi I i"
,/fllI/icili"
1/111'11
({ ("'!III,zi,1 rlfI. )(''''fil/'L, ,1, J.i'/'(Jtl,
:.!." 1m i/'/'o , di !ri,'/o
fi

,/,

,',,'rllfulI/l,tftll

1'( '/!II

ti, ' .. di I ",).

:i, 1111 , ..

II."

o

I,

"

\\-rbll
trall

ti

l'!,bti\'1I

J'l' U

('\,11111

}Il'l'tt

1"

H. 1111.1

t')'\

1'1'((/1

IIt' 'II

:/i I't"

I"" ri .. "

II Hllm

dOlllil-ilj"

'II

I'

1° IIi
t)

do

II

I

-indu

pI'al'1I lil'pll

P

11'1 1I11l1l

111" 11111 (~i

I de

fI'

o

II

'ou

111..

1['

l-

Il"lllit'iJilllll.

rI,'lIi,.,,/;u
1,11,,1//1.

,Ii

1"1/'1/
/"1'"

1/

-I. o

,(
I II

jl'f!J!If
'"

;'/ ti, ... ,

f

111/('(·

d, .. , di 1.·...

fJOO

onDE~I DO EXERCITO N.· :!:l

T1'an~fl';'in

() domicilio

mo eoncelho

di-tricta,

I'

JIIU'I(

II

/'ln ...

dI' .. ')

ji'l'!//(('zirt

Il,) me«-

rll' 18 ...

1/1' •••

\ o

Verba

r lativa a uma praça que, p rtcnc 'ndo-llw pai:lsar
continua no exercito activo, pOl' ctlcito do artido regulamento
das reservas de :H de dez smbro

{t

reserva,

gu

32.0

de 1891.
Coutinu« no I'J:eJ'cito activo,
1'111 1J1Il' dcri« J11111,~W' rí /II'ill/l'il'll
do

JilOS

II I'fi!/o

I{'>.~df'. .•.

Ih'

(.~"!II(ilrllI)

.'J:.!, o rio 1'l'fJlIlIlllII'ldll

di' 18, . ')

•••

1'1,~I 1'1''')

ilrt«

1'1',~I'I'/'1l8

I/(),~ tlT-

ri" :J I de

dezembro di' 18,1)I,
Verba rclutivu a uma pl':u;a quo, pcrtou '('lHlo-lhe pasl:illl'
A r erva, continua no exercito active, por dfl'ito elo nrtigo :H. o do regule m nto <las l'PH rvns do :31 de rl zcmhro
de I8!!!.
Continu« no 1',r'l'I'cito activo, dl,,~dl' , ,. d,' , " ,II' /8, . ')
'1111' dcri«

"Jil

mo.~ do

(.w'!11I 1/(1,,)

jHISS(( I' lí j)}'ill/dl'l(

* 2.")dl'zl'Il/b/'()
rlli
,'J I

1.° (s», .'1.0

11,°

I'I'.~I 1'1'(1, II(J,~ 11'1'-

s t»

"J'ti!!!)

riu

1'I'.'/1tlll-

di' um l .
X, B, '(' a praça j{t for I' 'S rvista, a vc rha I'i('rú: ('OILtiuua 110 ,~I'/'I);I;(j activo, rl(',w!t· •.. ri ... di' 18 .. ') l'lIt '!!tl'
d"l)ia sei' liceuciad«
1)/(/'(( II )1/';1111';1'(( (."'!llIlldl/)
I'I'8Pi'I'If,
monto da»

1·1',~I·I'I;IIH ,II'

,II'

(I

rte.,

dc,».

a um (':too ou Ilohlauo IPll', tendo obtido
lia arte 11(' fi'rradol',
aUlIIulona (', ta

V erba relativa

para prati(':ll'

li('l'IWIl

apl' 'JHlizagl'lIl
~('JIl motivo
.i" titi ,;\(111, fH'lIdo por ii'il'iO('011~erva<la 110Ht'l'Vj(:o at'l ivo, al('l1I do k1l11)0 a II ue M' ol11'ig'OIl pela natnr 'ZIL (lo R 'II ali. tallH'nto,
ppl!) (1'1(' <l('('()I'I't'II,
dl·sd(· n data !ln li '('11)" ató li (lo l' 'gl' H'O all (1I'vit'o, I}()
posto Qll1' tinha.
110 1,/'ll'l'i(1I

'()I/tilll/I(
I'

dills,lh,w/l'

'"

1111/' IÍ , "

dlll/flllo

.V.

(cHI

1'1',' /'/'/1

n, .

etr."

I/rtil'o

p(Jr

jltstificadlJ»,

tu'

e
li

Pllj'

...

11111/0",

d," ".
dl /N,."III1I/'1
ti I' óai.l'f/ tio "eITil"1

"/U'I IIIlizl/!I'1/1 ,II
'l" II !i('('I1(:a ti\l'J'

1/

(IU01' Ottil'ill, 110
l'al Ul IIrtilltcl'ill,
lic'J

.,.

l

.Ii /'n/llo/',

, III IIItdil'(I.i1

ido "11m
ta!J(..:lp('iulI·lItu fillll'j
\' '1'1,,,
'J';i:« ~l/Ilillll(/

,lól(/II/'Jl/,(tI"

IJ lI!li

•

•

'0 Iii

pl'lltil"II'

uo

(1);1'1/1111,
<Illld-

('III

l'olllllllUlUO

1111 1.('1 j'rj[(J

•••

1111.

'"

d'f'ilfllll~/1111' fI I' alu/ll-

-'1111

III

Ir

-

tivo,

IIl/Itit'O

Vr-rbn relativa

a umu pJ'a(:a a '[IWm 1>C1't 'llL'" baixa de
continua )lO ','e!' .ito activo por effeito
da (lispo:i,:ao (i.n .la «rdem do ex 'l'l'ito n." -!f) (1\· li2,
ou da li, (ln. ord lJl u, :! ele l' 1.
u-rviço,

mns

I

I'}III'

f,

Regresso das reservas ao serviço activo
e volta á anterior situação; dispensas dos reservistas
ao chamamento a serviço ordinario

\Y'rIM r laiiva a IIUla 11I'IlÇ'l li, ncindu
voltu no rvi 'O :1I.:tÍ\'(1 como J' ndmittidu,
ginll IIt ond t '111 a 111:tricuh ao.,I'I'I.

nu re

'lU

rva

no propri

J

I

I()/llilt ao

V, IJ, E ta
comI" t int .

ri,
II

ts

lmi • o na eu

1'1!/imwf

J

i

d

11

ir

ORDEM DO EXERCITO N.o ~:!
Voltou ((O servico actiro I' pas,~1I11 «o ,~I'I'I'il:() do uliramnr
procincia di' . ~ . (ou no eetado di' . , .) "III •• ' di' '"

Ort

m ...

di>

4.°
V erba relativa a uma pra('a licenciada na prim ira ruserva, chamada cxtraordiuuriamont
:LOS rviço activo, pUI'
effcito de uma lei 011 de um <l creto,
mnudada incorp«rar 110 proprio rcgim nto OU batalhão onde' tenha aberta
fi

matricula .
ao ,~I'ITil,'o activo 1'111 •• , di' •..
dI' /8,. , •
termo» (I i ou rlecr to que convocou as reservas
(' 14IIlL

• l}ll'I',~l'lIf(((lo
I/O,~

data) .

.\~ B.

TO caso

ou batalhão

onde

da prn<;a ser incorporada
nao tenha

IL

mntrieuln

111 l'(lgil1wntn

aberta,

a

yt·I'lIH

serú : (CAJi1'I','iI'llflldo ou 8/'I'/'il:0 actir» 1/fI )'I'!/illll'lIto d" , , ' ,
O/l(JI' jicoi« ('01/1 () 11." , .,
.ti du . " compaohi« (do, " I"ttalhão, quando tenha logar), 1//1 .,.
ck ,., d,' lH" ') ,'II,';
termo» (loi ou d(' 'I' ito que ('OJl\'O('OU as 1'('14 'J'V:lS, o sua (Inta)".

r -lativa« a uma }1m 'a da primeirn

Verbas

1'( sorvn qllt',
xtraordinnrianu-utc
uo 14t'I'\'iS'(j :H'tiVII,
por uma lei 011 nm <1('('1' to.
7)(/1'((
It jJl'iJIII'Í!'I(
1'I'.~"l'I'11 1'11/ ".
di' • " tl,
termo« (It'i OH <1(,(,)'(,to (jlH' 111:11\11011 lil'('lH'i:ll'
H

nrlo sido chamada
volta a H('I' liconciada
Lit"'}ll'i((([o

IH, ,

'J

l'et!l'l'\':l,

J1(),~

t' filllí

data),

,'11/1,,"'1/1) di' .. ')

)1'0;

di,.tl'i,'f(}

(!tJJl/il'i[i((I'-,'I'

di

1'I'('I'ldll1//I'lIfll

/111//'I'[/III':;ill
I'

1"','1/'1'((

til

."

J

II."

(' I,o
VC'I'ba l'('l:tt iva a ullIa
Jll':!(:a
lh'I'IH'i:ula na l'l'~I'I'\'a 11111'
foi ('IIaJll:lcla ao l;l'l'vi~'o ol'(lill:u'io (' illCOI'pol':1I1a 110 11I'opI'io
)'pgillwlllo OH halalhi'w (Jlldl' tinha II lIlatrirlll:1 aherta .
• IJI/'("'1'lIlacZo
/lU
S( I'l'içll
((('1;1'1) 111/ , ., d, .,. ti" /8 , , , ,
1/0,< fll'mIJ,'
dll
dI) ((l'li!l1l :!()O." c/II d,,'/'dll di ::() d,
IIld/l/II'O
di' /88/ (OH da Órl,', :J.a l/O 1/1'1;[/11 /," l/O '/""1'110
II." :? di' 10 di' ./;"'I'}'('il'lI d(' lN/lO).
X, 1/, S(~ a IJI':l(:a fiJl' illt'f)I'JHH'IHla 'lU I'I'gillll'1I10
4111 lIatulhao OH(II' lião h'lIha a llIatl'intla
alll'l't:l, a \ e,!'IIII ,('I'Ii:
'I,AI'I'I'HI'lIll1r/o
"'/'r/"I)
IIdi"1I
1'1 !lill/llllll
ri, ,." 11/11/'
,Ii"IJ/I "111/1
1/,"
'"
.1 (OH 11) "" .,.1'11111//(11"';"
(rllI ",

* /."

I'"

1/1/

(J

l'af'llhillJ.

'jllallelo

tl'lIha

!(W:II')

dI} !* /." ,III III'I;'}I/
'tltbl'lJ di 1881 (OU dll /)(11
I I
lu di ji "II', ,'/'(1 1~!I(J)n.
IIIJH f'/·II/(),.

:-r.

ri, .,.
dI) ri, rl'do

111/ •• ,
:!(JlJ. ~

I.u

dlllnfirllJ

•

,III

til

ti,

/,',.,.

:10 d,

d(cn/"

lill'

II,O:!

-r , o

Y rIJas relativas a uma pnH~a (la r ' rva eh amada ao
~ rviço ordinário, '1ue volta a ' r lie nciadn, por t erminar
41 pra 'o 11
tinado
in trucçào pHm <lu(, foi .luuundn.
ú

Llrvnciad« J)al'a a ", (' SI/'/,{t I'm
Foi domiciliar-e» lIa fn'flul'da (h "')
r,.ictu di J'('I'/lfIIJlII'/du
nill/'VfL
II,"

d, .,.

'"

di /""

concelho d" ... , di".

I

o

V crba

relativa

a uma

jll':H',1

liceu 'iada na

1'1'1'1

rva

(l'l\'

nha <lI' npl' mtar-se ao <erviç» uctivn no próprio r 'rriIII nto 011 hatalhiLO onde H sun matricula
':;t.ia aberta, por
dl'('itl) do lll'tig'o 1:.7. <J do regulam mto (las res irvas rl :31
(I (I ZeIllUI'() (h, issr.
.lpl"',~I'/dl(rl() 111/ ,~, 1'/';1'11 ((d;,.1) "/I .,.
d" '.' d" IR".,
110,' f,'/'1110,~ do al'fi!l(/
1:17.'" elo 1"'fll/lall/l'ldo
da« /'1',",'"(/,, di'
;11 d,' c/,::, mlJl'u di /8.'1/,
S. IJ, ,'I' II ln':t~'a for incorporada em I' 'gim nto 011 lia,
t

talhao

nu

.Ii..

nhu a matricula

!JII(, 1110 t

41.l/,,'e,'llIfll(/U

au

"I/'I'i

'o IIdil'O

1111

.l (ou 1J d« ' .,
tal/llro, (l'l:ll\llo u-uhu lo~.II' 1 1111 ",
"II

0
II 1/.

I'III/!

fll'/II0,-,

I

fi',.

.,

di',

,

ubcrta,
l'I'!Iilllt'/lfll
('r)III/llIllh

d, , ..

a verba serú :
til' , . 'J O/III •
ia (dll . , . Lu-

ti, /.

>,

,

••

11O,~

'fi •

• Idn ri, /lei". - E ..tas 1ll1' ma w'l'ha • ,II U titnintlo,sl' a l'jla '1\.o do artigo 1~7,1I lH'ln II" : 1.0 <lo artigo 7!l.n, "II aimlll
I' la do artigo,' ,';),11" , H.V do 1111',1110 l'l~lIlallh'nt()
da
rl'~I'l'\'aS ~\l'I';O 1:1111'. lIas 110 :t~ ('ntallll'nto do l' ('l'vi, ta ("li'
ti"t'l'
ti' SI'" PI' .('1111 :to bl'l'\'jt'O adi\'o, para bai 'UI' :lo 110'1pilai nU )Iam lill.1')'
t'. 'um • dI' oflil'ial Ih )'I" '1'\':1,
I,

(I

.\
I

,. I'),n

u:llI!lu

[t

illllil';1lltl

Jlra 'a "011

II
'II

(I'

1'_'llJIplll
}'\:t'lI

'i:IIIa,

7.°

111':

(l

:tl'pli(':I('

II

riO!

ORDEM DO EXERCITO

No" ~:!

re iervas de 31 de dezembro dr 1 )!.)1, a vcrba : «.A liI'I'8CI1!II'/O

lIO

etc., etc,

scroiça,

(OH Ajil'I'81"11f((do,

80/1

,~f"/'"i/:n, etr., etc.) 1'111 ••• di> '" di' /8 .. ,».
artigo 12G.o do citado regulamento,
alem de
verbas indicadas, conforme for presente ou li]>\'
prisüo, lançar-so-hn mais, no dia proprio, a de
conselho ele guerra, ao modo ordinario.

liI'i ...
.ão, ao

No (':lHO do
alglllua das
>RCH1ado 'oh
}Il'isl\ú parti

10.°
Verba relativa Il uma pra<;iL lic 11 'iada na l'CSPl'va que,
devendo aprcscutar-so para ervico ordinuriu, ' ditip('llsa<1a
rl'essa nprcsentação, nos termos do ~ 2.° UO lll'til.{o 5H.o ou
dó nrtigo 64.0 do regulamento das 1'1':; .rvns de :31 de d zcmbro dc 1 !H.
J)i"flI1/8 ((7u
do ('hlll/ll/IIII'lIf/)
1111 x/'I'l'il;o
ordinario, 1111 (III/lU
tf, , ..• /11/1:1 fl'I'/l108 do ~ :l.o tio IIdi!!!) :')8.° (ou do (ll'tiylJ
fi 1.°) do /'1'!/llll/llll'lIto
dIl8I'I'81'I'/'I/S
di' /J I til' dl'zI1II61'(I (II'
LH,cJ I
1

Praças promptas da respectiva instrucção; mudanças de
classe por inhabilidade
conveniencia propria ou do
serviço; artífices
I

LU

Vl'rba
recruta.
Prompt«

relativa
tia

a uuia praça que termina

illl~fl'/I(,I:(i/l

rll'

I'I'I'/'//t"

ru«

• _.

:t

instl'lu'(':w ,1(,

d, .. d, /8_._

!!.n
V rim n-lntivu It 11111 apt'!'lHliíl
11<- «lnrim,
.ornctuiru,
tambor ou <1. musica, que terminn a illiltl'll<'('ão cspocinl l'
(' t:\. hahili1a(lo
n faílf'1' '('I'vi~'o l1a I'cspl'diva
b:tllcl: .
J>)'lJlllllfll
dI( il/,~t 1'/I('n(1I '/11 ,~/II/ I'SliI'I'illli(/i/l11
l/II ., • III '"
'/1 18 .. _
Vt'rj,fl

li 11111 'llllO\>n(Iiíl (1(, r( 1'1':1(101'
l'Slll l'ial c I'st:i hllhilit:ulll po)' ('

"('I: tiv:l

a

iII tl'I1C'(;àll

t'(

r a lia 1I1't1'.
Ap}'1 "'-"'/'1 /"(1'11

.Ii l'j'llcI'lI'

I

'"

ti, , .. "

1·,._

1."
V~\I' ln I'('lati, II II apl'('IHliíl( '1111 1'1(
OH t mhOl'(·.
110 itin (Ilt 'lll(>
prompto
II" Hn iII tl'ltl'C'1 () ( pC'\'ial.

n t Iro

I

1111.1(,llIl'i"
('01'o (' ln, icll'l'Hdo

·(,
da i118f1'1/('(';'(/ riu .~I/(I ,'sJII'cill/ ir/fI(11 " /HI,.'<IJt(
rll .. , rll' 18 ...
X. B. uando 11. Jlra 'a, P 'rt >1\ .endo ao c.' rcito activo,
pas 'e do lHü.t1hiw. d mtro do 1Il(>~1ll1) regimento,
a verbn
~ rá : aPl'IIlIlJlfl) ti" il/.,fl·//('(';Io
.'lIU '·"II!;I·;"Zidll(/I,
]III .. ou
rI ."
I tu) .,.
Imfal/II!/) ('III ' •• rI" ••. til' t«. .. )),
I(

P

rO/J/llfu

".

"1/1

'"

(7(/

Adl'l rtcnci«. - Em ('ada l'oml unhir a, infnnt 'ria II: um
tambor c um com toiro, poróin, amuos dcv III sah I' ,,1'1'vir-se dos dois instnun ntos que 111(','"1~0 proprio».
- o
.l.

V rua r lativn a um apr >lllti:l d« fI rrador

a

fI

rrador

nu dia cm <pu> foi

sun instruc

",

IH//'II

'/;'1'1'111//11'

rI, "',,,

V rua

qll'> ,a

id >nulo ln'olll})

ii

ou
<la

'ao e l)l'l'ial.

.1PIJI·ol·"'/(I

"

COIl

11(/.

I

1//1

I

I.

to (,/r, "

I

fII

•••

('r. o

');Itiva a apl' mdiz
(h· clnrun, ('f)l'lH't"i1'o, .ortambor IIU" estâo l'OIL
.ru.lo
jll'Ulll}Jtll
da
in~tl'Ul'(':LU(la sua (1. pecialidnde
(0,
(', mui
tarde p: nm a
dariu:
l'onll'tl'i 1'0,'
tnmlmr 's,
/',/. 'ou ,/ ,.[CII·;1/ ("II/'/lI'fl iru OH ftUII&II1') 1111 •••
.I, ...

lH'tt'il'o

,I,

/ •.

ia

"

-"T. li. (hl:tllllo

l'a:;~'
( I'Ú:
III

l'

ou

.,.

(1,

;t

praça)

1)('1'1 ~Il('('n(lll ao

hat'lllH o, d"lItro

{(1'11 ~1/1I

,I .,.

'I

du

"1//'1/, " il'o

di 1',.,

11\(' "!IIo

(011

1'11dJl

lo)

r
,

(If)

D.

-I. o

di
I

o

I'('ito: li\'o
a VI dJa
•• , IJ(/Itll/ai.o

l'.·(

O'illl

t.·...

IItO.

!íOG

ORDEM 1>0 EXERCITO N."

:!:!

9, u
Verba relativa a um cabo ou soldado Cj uc, tendo obtido
licença para frequentar
a r spectiva
scola, foi approvndo
para exerc r a arte d ferrador, mas qu , por faltn de vacatura, não 6 logo passado á r spcetiva classe,
Ap)JI"Ol'adll })(O'(( ji'/'l"!Idlll'
1'111 ,."
dI' '"
d" /8",

Verba relativa
exemplo anterior,

approvado

110

.I1jJJJI'ol'rt(/o

dI' , "

um cabo ou soldado, nas ('o!ldi)õ('s (10
qu passa a ferrador no dia nn q\l(' fica

:t

1'osp ·tivo exame.
.ti'I'I'IIIIIII'
I' pa,~,"')/I

}J(/I'((

d,. Ik""

«ct iI'l} 1)(JI' 11111is

tli« immcdiato

vico " 'tiro

ficaiu!«

t /'I',~

"IIII(),~)

nn
ndeu ti'

IIIJ

1'011111

)'I'lldmitt

I',~f(t

cl(/s,~1' 1'111

SI'I'I'I\'I}

l/O

" o/Hi!/III;((O
«listamento,

110 S//I

1',('I'I'cilo

idll) coutado»

11111'terminar

fÍlfUl'UI'

(,()}'I'IIS}JO

II

obn'!/(((lfI

rio

d"
,~I')"

11,"
V erbn r ·lativa a um ca bo OH :-,oldn(lo 'I lHO • tlt COIl sid 'melo
prompto pam exere r a 1I1't de' f -rrndor e SI') 1I111is tnrd
pa sa

:t (l

P((,~,wm
!/rtt!o

ta elas 'c,
[ernulur

/1

f'l11

,~I'I'I'~'ÇIl, ctc .,

//(1

'"

II"

ti" J,.""

,,'

de, (como !la

Y

/Ícolldll
l'bn anf"l'iol'l,

IIbn'-

I:!,"

Verha l'l'lati"1l a UIIl l'HUO IlH Hllltlaclo (111(' obtllVt' li
e('n<;a pnra praticar
lia 1L1't(' de fl"'I'l\dor, (' nh:llHlol1oll :
pl'lltiCll, iwm lIlotivo .i1J~tifh,:tllo,
'nlltlll
lilAid"
liC'I'III:/( /'1/1'/1
1II'/lIie//I'
d" .Ii 1'1'1/1101' 1'11/ '"
rll'
'"
d" /8",. iI/mudlll/lIlI 1'lIt(( IIJ))'I'III/'Z((.tf/·III,
,~"" IIIlIli"(I
.i",~fl:J!'I'lIdli,
('III

JII'[II

d" ,"

",

'/111'

.Ii,,' 1II',,,w'ld/'

(I/}

,~I'I'1'iç(/

,w,fdl/l/IJ (cllbo

'//'

d/, 18",

1:3. o
\"pl'bn )'(·Infiva :I 11111 H!lJ"IHli" (11' 1I11l~jl':
hili(l:H!P, pHS~:1 II !'toldado 011 õI apl'l'ndi"
d·
ttlllll II))'.
/'11,

·'<nll

I/

",'

//111'

1,,1/(/1,,'/,t!t1111

(/1'/,

P()I' illhll-

(!lU',

('OI'lIl'tt

111'/1.

1/1{

iro

, , , ,/,

011

, ••

d" 18",

! L'
Vl'l'h/l I' ·llIfivlI II 1I11la 1"'11('" !1(·"!t'IH'I'lI!
hnnlll\ ,1(· IllU i('II, 1111 <1(' 1'11I1'i" • ('1l1'lll'f,oil'o

•

:lo)l'

nnl ,I,

1111 f:Illt1101'('

ORDEM DO EXERCITO

;t ela-se

011

dos nrtif

<i"e

'l'~,

N,·

pH~sa

:t

:!:!

;:'Oj

soldado,

pejo

pe-

dir,
II

//(/8"'1/1

Y('rlJa

/N111 pU/il','1II

.,"/d({l/",

lativa a

I'

soltlado

1Il1l

n}Jn'IHliz til' l'lIl'lll'h',iro

de musicu,
Pa".WII'
~~

I,') "

1 I:',

(l

,III

fII·t;fl'l

.I,

/lI/I.,irff)

I~'",

iro,

OH

11'1' 1':\: a a aprendiz
}iI'dil' , 11{J8 f, 1'111'''' ,/I).~
d, :!:J .t, 11/11;1} d,.

/1"/0

;';,U '/11 1'1!l1I11fIHllltll

d« ."

'"

,1,. '"

apl' 1Hli/. de cornet

OH tambor,

pelo P dir.
II/)/'('I/I/i= ri"

:!," dfl

."

d,·

18",

W,n
relativa"

"('l'has

pura

Hl'litil'p
f';,}J '!'<lndo ':tl'al

HPPt'!l\';ulo
Flli I,,'oticol'
(iii

':lho 01\ sold.ulu
elo. "rpo,

a um

pl'ôlti .nr p:lra

'"

d,' /.',

1111

.Ii d/l

d,' , , , ,I, /8",
, " ,,1/1/11 ./il'(l"O

Iicunçn
<lU" dl'Jloj" lil'a

11111'IIhl\'1l\
I'

III'H,

,I"

'il'll

}t,

1/1'11111,.

('(11111'11

(1/'1)1'''1'11'/11

flli

11(1
(_'III'/III

'11'1 I".fi

'~ílici,.,1, ,,',
'III

1'/',/"

, , ,

ti, ,,'

':/!ici",

li,"
1,1,,1. rr-lnti 'a" :I IlIIl ('aho 111\ '1Ildado <Jlll' ol,tt-m liC'(,Il!::l
praticnr para <ll'titi(,1' 110.' t'III'pOS, (' {Jllt' r 'l'ollu ai,
l'fII'PO,
1'111'" Iii(' l'l'I'Ollltl'I'( 'I' iIlha hi lidacl!' II rti t iCll) ou pOI"
t r nhandollado II 11tH 'iII) .1'111 motiv« ju-tif 'atlo.
1,;,i /II'(dic'/I' 1111 .I(/IJl'i,,(, ,I, (/1'11/'1.'. 1111 '!lIil'iu ri, ""
I iii ,.,
ri, ". d,· f,·,.
I.',
1'111'/"1 1111 , , , ri, '"
dI / •. ,
)IUI' ,'I 1//1 /'I li III" r, I' iIIlwII ilirl(/(/,
"rli tir'l Oll
\'

p;ll'a

ru"',,,

(III

'I

1"11' fI I' I

II((Jldollm/"

()

!i/i!

'(I

'1111 111
'o

I'al", 1111

!Il'liti(·<,
1,111'

dll,

• ..

(JlII'

I 'III

l

Ilttri r •.

t'

'11

jll 1,:t;('(Ir1,,).

Promoções e graduações na classe combatente
e não combatente; baixas de 'posto ou de graduação
1."
V crua relativa H. uma pl'açn
nlfcros ou segundo tcru-nt ' .

do pret

é pl'olllovi(la

(PW

.A UiTfS (:!. o tenente) li((,I'a o I'I'!/imlldfl
7JOI' derreto di' ... di' ... di' /8 ...
JY. B, Sf' a ]lI'OlUO<;:lO for pam
onde a praça servia, supprimir-sc-hâo
o 1'1'f/i/lll'nlo di' .. , n:" ... ».

Vorbn rclativu

di' ."

n,

11.o •••

o mesmo r 'gim nt!)
as palaYra~: «/)(/,."

c

a uma pl':I<;a d(' pt'pt <flll'

proiuovida

<1

alf('l'l' njudnnto de praça de glll'I'I':I <1<: I. .lnssc ou :t alferes almoxnrife.
A'ji'I'I"~
(ÚIIl/UIlII'
de /1/'((1'((, di' !/I/II'1'ft d,·1.a cla,-,'I' (011 AIiI

ji'1'I'8

rll, ...

almoxari]« ,II' 111'/;11/1'1';11OH , II!/I11111 ria)
rll' ... rll' /8."

JiII)'

d",'I'I,lo

Y erba n-lntivn a uma pr:! '(l <1<' 11l'I't <{III' " 1'1'()lllOvid:t:L
alferes para () ultramar,
ficando IWI'IOll('PI1<lo:\O
','preito

<lI'

Porl ugal.

.l1fl'l""', /1(/1'(( 1',1"'/'(','/' /(11/(1
",illcia ri" .•. (on III/ rsttul»,
NUI mais a.lIfi!/IIX
da ."UI I'lll.'III'
rl,

'"

,/,.

,1"

('II/lIIIIÍ"síio

S('I'I';OI

mi

1"'0-

1'/1'.), s, m 1"'(j/li::1I ,til.' 1irrt" III'II/{/. /1111' dr,'j'I In,ti
•• ,

IH •• ,

4."
Verbn

:t unui pl':t>a d<, )11'1.1 <)111' li pl'llmm ida a
ou pieador,

relntivn

vet rinario

Jí'fl')'inul';o
.tIrllr/lludilJ
d"

di :J." cl(/,~.,( (});l'IlIlol' de :;.a "/(1.-'1) rllm a
(lU; 1'1'.'. /)((1'(1 li I'I,!/illll II/Ii'/' .,., 1/f1/' d, ('I', fI)

di' '" rll' '" d" IX."
\'. II. '1't'1ll t:l1nh lJ1

ICJIf!\1'a nola cIo

a

l,Am

PI'IlI'il

fOI' prolJ1ovida

'l,lm

1't'latjYII

li

1I111l1

ti 111

aU~1'1 II,

11'11'

di CI'l!to <b ,"

I. , C!II11Il(lo

,iIIlPIlIII,

pm'll ele' 1)1'( l

quadril do {'('r ·tariado llIilitllr,
PasllUU t.lo 'II/adro do I rl'dar,'wl
duação di

triplo

f'

1111) n'

1101111'1111

dlita1'.
d, ".

Iljtl

d, 7

)I:ll'a
II

II

!II'It-

II.' o

Y'I'I)11 r lativn

.1 uma jlt':I<;:t de prut '1l1t' I' nom ada a~o
provi orio lla dir!'l'l:ao (la ndministrução
urilitnr.

pirant
]I(/""U(/

(//((f(!J'o ria dir('('I'lio

(ltl

aspirante

COJIIU

1"'II/'i"'1)'io)

IIUI'

do

l,dfl/;m'-'I,'(/cu.fI

porturi«

til' '"

militur,
rll '" de

1,'...
~

I.

Y"l'ha relntivn
u' nt»
e,

:!,o

njndant
(',,110

rI!IIlll )

I

as

"

(/,0 ('('/)"':!'

ln , ..

fi

pl'fJlTllI~()l'S

11'"d,' segundo cabo a snr-

I)

,'(I/'tl"l/to,

/,0 " 1':/1n!«,

8((1'[11 ido aju

o

di> , , , d, / •
•

4)

n uma }Ira '1\ do e '('1' 'ito • crivo (lU
'Iualqi li' 1', tlt: ,I, (':l],0 ai"
nrtr nt
njudnnt
in 'lll..:h c,
(1'1(
pn: a dp hatalha l, no m mo
l'I'gillll'nto)
na datll da I'I'OIl)ll~all.
::!,o ruIm (/.0 ('(d/o, ,ii'.) I I/IIS, ('II ((O • " l'ultll/Hio 0/1
til .,. de 1.·,.,
X, /l,.'
liII' 1'1' l'I'\'L I: aprl
ntndo 110 1'\ ieo li ,ti, o,
verba
rlí: «:!,O cubo (1,0 cri/iii, .te.) " 11'(111.,/;';11 f( I,r
apl' srntaciio «o ,'1/'1';1'11 nct lr« fiara 1/ .,.
'1((1(//1/1(0, I tc.
y"t'h.
oh!l'llI

I/C"

relntivn

11111ll.jlrolll<l(';LO

tllI

, ••

de . " rir //:'1".

1

II,

dos ,I mi •
1111111,01'

( '011/1'(

d, •..

de

1

d, 1 ...

41

URDEM DO EXEIWITO

N.

~~

Y. B . Nos caSOH d'este

numero, quando a )lr;l~a, }ler
.ndo ao exercito activo, pi\HSe ,1 ualalhr~o, tl nitro do
mesmo regimento, a verba HerA: «J.11I'sll·l· (CI)0(I"I(1'/H'8fl'e) di'
"ol"lIdl'''''OS
I' pal>l$ulI
tu) .••
brt!"lhâo 1'111 •• , ,/(, •• , d"
teuc

I ... »,
V erba relativa a uma prlH;a ali 'tada din-cnuneute,
como
aprendiz
de mu rica, que ó promovida a musico d :L'

classe.
Jrll.~icf) di'

.'1.:1 cl,/,'<.,,' 1'111

."

,/,'

.,.

lN ...

'/1'

12."
\' rua n-lativn ;t um aprendiz ,1, mu 'il'a, vindo (la .lns c
lho soldado, o (plt' " }lI'Olnovit1o a mil Íl'n di' :, ..' l·lm,; 1'.
Jftm'cl/
!fl/lllldo
I/fi,\(

di' :J?
/Jol'ifJl(flo

(:

('l(t",~I'

"

rOI

••

,h, ...

,

iR ... , d".~d"

di'

1'.I·I'I·cifO actii»

III)

.~I'I.,.il"

II'I'S 1111

/Inl'

•

•V. B .. P, pela natur 7.11. (11) SI'\l ulistruncnr«,
a Jl,·:tÇ:L for
oln'igacln a servir no cxcrcit« a 'Iivo )'01' mais (1' tr '8 nunos, a emita!' da data

da pl'orno -ão

a

IWr:\. a dn

\('1'111'

-xcmplo 11."

1:3 \I
\'I'I'1,a l'('lativ:l
11')8

d(' 1,"

.11,(,,;('11 rI" :l.a
di

11/

usicn )

(1(, :L" clnsM',

(111s JlI\ll'\iI'IIS

;'L Pl'IIIlJO<:;LII

I' 110:1 t'01JlraJII(llitl'{'"

(("lIIf/'lIIlII',~tl'l'
'"
rI, /8".

clIIN"I'

,1/, '"

rll'

,I"

1IIII";I'fI

1111.1h.'(I'I'

14."
\'l'l'ba

r ..lntivn

,1111,. il'll
'Iuildl/,

,I"

li.

]lI'UIllII<::LO

1,01 ('lrt,'.~I',

IJf/l',I/flllllJ)

'11/

".

Iln:;

"('11//11

mns]

'I),

((1111/'III'mlfl

de ".

1111 :!,a
1111

1,1:\.'.

f[lII'inf'/'

{ ,

(1'1'.

ri, 11',.,

1;),"
Vl'l'ha 1'l,llIti\'il
li IIllla l'l':tI':J (1111' i, 11.-\'1111':11111 ""l'ir:llItl'
a Iltli(·ia1.
I), ,.11/1'1,1111 OHIII'I'UI//I' II 1~II;rild, 1/(1.' f,,'IIII},' (l\J'tig-1I 1l:L ki
1111 {l·t·l' 'lo HJlplil'lIVl'l. i' :;11:\ (111111),1)1 d/III
,111 "I'II'I';lfI/I,"
•• ,
,f. lN."

Iii,"
\.':I'~Ja 1',lali\'1l
l\

olh

'mI

I'om

1\

li IIlIla

1II'III'iI '1111'

g 1'1\111111'."II {II'

I'

(ll'illll'il'lI

11"1,1111',111:1
:11"'11110,

,

l'il':llIll'

~d )

D, clanulo

Cl"Ilimllf,
a O./fi,.;It! CO,I/ " !I/'llduadio d"
I/O,~fl-I'IIW,' (artigo
da k-i ou cl('('I' ,to npplicavcl,
I'Ina datal onlr»: do I','" I' iio n,O '"
,!" 1 ",

I."

,'tl/'fjl-Ido,

I'

li ,0
Verbn r lativn :t uma pra 'a (1'11 t.-nha haixa de }lo"t"
0\1 g'l·lulnac;i\.o,
Bai.c« d, posto, 11a"'/ "o/dado, (11/ ",
d,' ", di' 1
,Y, JJ, Se ;L pra~'a Jl rtcn , !1' ao 1'. ircito a .tivo • pa, mr
rle l' 'gimento, 011 ele bntalhho dentro do l1l ismo r p:iuu'llto,
I,

:t

verba ~ '1';[:

/'1.'/;1/11'11111

""

.]10;.1'(/

d"

(ou

1/'/

",

,

,

/"/1'11
,'olrl"r!II. " //(/I<"U11 (11)
úatalli«II), ' I/t '"
d, '"
,/,

110-,lu,
",

I, , , ,'"

Ausencias illegitimas e deserções;
apresentações e capturas; prisioneiros;
1,"

\"<'1'11:1 n-lntivacununett

'U

a umn

1l1l,,('IWia

PI':U'(l

"111 Pfyi(:o

activo

'1I lt'

illl'gitilll:l,
rl,--,c/,' ,,'

.1 nsrnt! ,',-m 7il"II"(/
d" '" ri" 1 " , , l/O)'
lumu (" 11'11. o da 1//fll/h;; lOH II/n/,), 1'",-,,, /II,' 011 P", ,,,,,
" , " d,' ", rI" 1...".,. /11)1' ."
huru« ('XI<'I1.
do 111f/Ilhtr (ou ftm/,),
X, B. A prinu-iru v rua S<'l'l't escripta logo «(II ·.tt:jmll
('Ol1lpll'til:' vint • I' «(lU 11'11 !tont. ti' :III ·('m'ia. a' rlmndo-s«
<I ,lia I' a hol',
('m '1111' a I'l'al:a filltoll. a l'l'im 'il'iI \'I'Z,
ao "t'l'vi 'o III! a '1ual'llll l' jilrlll, tlll'lI,
(I

2,°
\ ('1'1.:

1'(,lati"a

li 11111: }ll'll'

'lU

(1'1l' cntupld.

.~

I)

d,

u'\'i~~),(,ti,," mo

:

II-

tl tt IllpO

1':11':\ I'r ('011 I-

'U fI ii i/ll((

III

ti, /ia ,.io

/fI fi

ORDE1\! DO E.'ERCI'1'O N,· :lt

4,0
Verba relativa a um desertor que ::;0 nprescutn á auctoridado militar,
.
Recolhell de (71'ser~liu 1'111 '"
rll' , , , di' IX""
/10/' , , ,
horas (extenso) tl« /Ilflllha (ou tarde}, jic(/lull} P/'I',~O pum
consclh» de rJw'/'J'((,
Verba relativa
(lado militar.

a

desertor
di IH, •. , JIII/· ••

Hill

P/'I'S() 1'111'

.,.

Ü·S

1'101' t'aptlll'ildo

IJrI/,(/ I'ol/,~dhtl ,/"
horu» (l' ctcnso) (IrI

I'
,

pela auctori-

f//'I'/'/'(I

('m

111111/1/1;

di'

'"

(ou 11(1'<11:).

"
(I
II.

V orbns relativa»

,l uma pra,,:!

ll'it<Í. cumprindo

C]ll

s n-

tc'm;, illlJloHt.a no Iôro civil c l' rocol\l!c('ida l'OlllO desertor.
/C::;tanrlo It cumprir
I( fi/'I/II
ri, "'.
j)II/' •• '.
illljJIIsfl(
I/U
/01'11 civil 1'111 ".
(Ir ,., ri" 18,.
fvi rcconhucidu dcser1111' I tIL .,.
di· ... (/,. IH,.,
Rl/fI'('!I/II' ,i ((//I'lo/'i,I/lI/1'
miliIII I' lIiI
,,'
di' .,. d(' 18."
,/"sr/,·
1/1lI111r10
jir.ulI /))'('so
JJ(o'n ('()n,~,l1w di' !11lI'I'I'II,
7,"
'J

J

V erbns r .lativns a Hill (1m;(rt r (1'[(' Ó ('aphu';ulo l' III auetori l:lIk civil, por qualquer irime c inmetticlo rlurnnu ,
d s 'f ,(to ou uut .riormcuto ao seu ulisüunenlo.
P"",~() 7'll11 (((fCIIlI'idildll
ci, iI ein ,., (II .,.
ri,' u ... ,
JIIII'

".

1'1111'1'[1/11'

cit:il

ltul·O.~

}IOI'

I'rill/l"

({.~.~II/f(lr /11'((1'11),

•..

(I' 'tenHo

lÍ III' '1()l'Ídodl'

di' IH .. ')

dil 111111/1/11tem 1III'dl),

II/ililll/'

11(1/'

tio rOI/I,

1'lll/llIlIHitlo

"UII

l'I',~/'lIlId('/'

(on

/I dl',~I"'('(1II

RII I I'I'!J III li '((I('forir/tldl'
II/ilillll'
t/",w/,' (lI/til/do jil'lI!' fl'l"~O 1l1l/'((

!J /li ITa.

II/I

,~, 1/1/0
l/O

./ill'o

II/If,',~
, ••

(,()11,~,11/()

di'
d

de

.

, o
(

Ylll'baf!

11/' ti,·

l'

,Iativa,

II 1111\ (1 ,.(!rtOJ'

(lue

,I' H!Jl'l'

tlllta:i.

ando-

ridau(' civil 011 )lo), ('Ila (: )Irc o.
/'1',,', 1/11 (Í II II cfu I' idfl ri, ril'il ,'01/111"""II'III/'
(011 I'/'I'~rljldll
((1Ir!ul'idot!,
cil'il 1'1)" tI"SI rlol'
1/1/
'"
d, .. , ri, 1,', .. I
/11)/' .,.
hul'l/s (o 'teu n II" 1I/((llh" (on IfII'dl:). /~",,.,!/l(, li
1I111'f1ll idlfdl
mililol'
1111 .,'.
dI 'd, 1/11'"11111 ./;1'111/ /II'nJU JiIlI'II
('11/1 d/I() d, !III' 1'1'11.
\1,"

VI\l'lm.
no

I

I'

I"ti,v"

x l'clto I\t'tl\'o

IlIUIl

1'1'111'

11'1l'1'HILl!

rr'

Estu udo

dl",dl' ",
de
do ,III 'IIIU 1'1:;i1ll1'/110 (11/
,"
d,' ",
dI' 18" , (OU do l'I'!Jillll'ldo d,' '"
('ln , , ' tl«
, " d,' 1(~,, " SI lido-iii ' l!/Lt/'l'!/IW em " . , de . , , d" J .,.JJ
cft..wl,' quuurlo ficou pl'('SO IlfII'(( cous-lh» d" fllld'I'({.
S, 13. <til r n pra)a li .ia de. 'l'tOl' do me 'UiO regimento
(lU l' dr outro, tran ar- ..e-hn o 1'l'gi~to cm ([U
tavn ma-

triculndo,

scrvico

fIO

18",

rll'

'II h'

/lO

1'(

ndo

110

!/il//I'I/Io d« "'.

(I, .'1/'1'1/'

'](,dfll'I)/I-,'('

J

quc tinha,

(1'1:I1lI1o

d. sertor.

Vvrbu relativa a uma pl'a ': lil'l li 'ind(~ na
est:~ nus mtc sem douii 'ilio c mltl'(,j(lo.
A/lst'llf,
S,III
domicilio I'UI/h, ('ir/,) dl,.d, ."

1'1'

1'\"1,

rll

••

que
,

de

J8, •.

~ , lJ. K ta me ma v l'ha appli
ln

IiI'

'lll;:t,

lo 'lIJi,lad

puiz

('11\

ond

'li

'. trnuc 'ir..

"tI'-

'lU

• iIHt

o.
11.°

Verba:

'stando

relativas

nuscnte

a

1I1ll:

jll'a~'a

sem dumieili«

na

lil't'nl"nall

1'1'.

l'irln, ' '

l'(JIlh

IT:l

ntn

:11'1"

'111('
011

(' C !l(' II t rndn.

1>/'1.'1 iii, (OU
).'1/; ,{'IIII;I'ililll'-.~

FI/i encontrod«]

,

III

d"",

1/" j'J't'!JIl,zift

••

,

,f,o,

,1(

'"

tlr. I ,,'

,fe,

12,0

V'rha
1111 "O,
IJI'i.

di '"

L' ·lati\".l.

;1)/1 11'1} IIC

1lI1l11 }lI':W.

II

((([l/Ift

(lU

fi(': 1'I'i i, n

(I'U lOtl( • a,

({ ~ r{(

11'

•• ,

do ini·
III

di I ' ..

pri

j"llt

ir do inimi )

1111

Companhias de corr cç o, ca as d r clus o
depo ito de deportados; verb proveniente de entenças
0\1 pena di ciplin re ; prisO
o

re-clusão 011 do deposito ,le .I"l)()!'tad
('orpo a que pertence

0><, ('

s

II

r

ao

gl'(''',"o

111'I'/'il:O 1111 1/'llltl1'U d(/ ('UIIIJ)flllhi(/
di' cOI'I'I,(',:i'io
(t!« caslI de ?'ecl!lst1o do , , , dil'i.~iI() nnlitin', dll tleliUsitu
de deportadt.«)
('1Ji ,,'
d/, , , . III' /H",
RI'colh!'11 1/11
cm'pl) CIII , , , (I" . , , di' li:<, " COIIfIl-.,,'-lhl' II tem l/II di' ,~(1'ricu 1'//1 dobro , desdi' , , , '/1' , , , di' 18."
(dia (,nl que PII"::;ou :1. faz l' s rviço), até",
II" , , , di' 18, , , (ultimo dia
Flli

fflzl'r

1/,0 , , ,

em que fez serviço),
N, B, Ião se aV(,l'hadl l'ont:1g( 111em duhro do t 'mpll
,1<- s rviço 1" It praça tiver tido mau l'mUpOl'tallH'nto un
servi \'0 os}> cinl pal'a (1111' f(li llOllH':HI:1.

Verba relativa a
:'t :3,a classe dI' uma
. ent '11(:<1,
PII, SOl!
di' 18",)
}1Ii/'

lí

do r-xcrt-ito activo 'llW }Jasi:\1I
nmpnnhin de COI'!' 't'(;ItO, para cumpi'ir

II11Ht pnH;:I

di'

I'oll/IIIII/hitl

./;/11 d«

Ct

(,IIIIIJn

(ou acconlão)

,W'lItllll:1I

('111'1'/'1,(:,111 1/,"

iv

q

.1,

/'ill

I(

CIJ111/11111hill til'
II

JII'/lI(

,'/((1

(1111"','1'11111('('"

('III'I"'(',;i'l1l

A (on 11) do :],"
m/'dilll)

«nuulo no H('l'\'II,'0
lia :3"l ·Im., '(' d uma

upre
)11;:1

,1,· ('(JI'l'I'('I;aU,

rllrtl/l,~/;

1'lllIIjlril'

ti" , , ,

II

V'rba l' .lutivn a lllll n-servistn
a .tivo, (1'1' tutu ,I' sumprir 1'1 nt
compnnhin

, , , 1'111 , , ,

11"//1/ 11'1" 1111'.fill' 1lllllli('1II11/
di' , , , ,1" , , , di' 18",
I(

II,H

' 'I'

,,'.

c1III'HI', 1'11/ ",
1/1/1'

flli

adit'u

1111 ",'j','it:o
1111'/"

,/"

1I1'lllic"'/"

,/Írllll

, , "{,,
/)1)1'

('11111

lN""
,"

/lfl'lII:"

fi

1IIIt",
II,"

(I

, , ,

(( fim II"
('OU IIC

.II' , , , d/· , , , d" IR,.,

..t,"
\'1'1'11:1 1't'lativ:\ a umll PI'II('a do I' 't"'('itlllldi\'o 'lUtO pn !
A I, a (,1:1 HIl .I" lllllll ('()Ill)l/1I1hin tIl' t'O)'I't'I"::lO, 110 !t'!'IIIO,;
do Hl'tig'o 7:L" ,lo )'('g\lIHIll"llto
,li ('iplilllll' II,· )~) ti" 1!·l.t'JIlo
hl'o Ik I. 7r),
/'",q,qllll
(i C"IIIII'(fllhill
d" ('III'/" (""'II II," , '. 'III ", ti,· , , ,
d",l~, , '. II~'/I 1/'1'11111,_ '/0 111'1;:/" i::," '/0 1,,'!/lIlflllllllfu
ti i, cio
11111111/'

d,· 1:1 d" tllZ' 11/1)/'/1 d,· J i,i.
Il pl':l 'a tin','
:11''11111 po, lo
' ' U II'111,1'" ,,'/ ,'"stfl (!/I'(ltl,W";fI).
!'I;l

\~,n, ~('

\ ('rhs t
'"

/1(1481111

It

cmnJlllnhill,

,>1,' .. , f,',

P,

1111 "I'IHlullI"
/11/1'((

o

II

. I
(I/tim/fi.

N," :1:1

r).

fi

a IIlJl }'C'. «rvi ta. :lpr(', ('!lIndo ao ",','vil,'u,
de ser nfastudo elo '01'1'0 onde !'::it;'l • crvindo, 110M
t '1'11108 do artigo
7:1,0 dll l't'g'lIlalllC'nto .li-cipliuar dI' I ~ de
Vl'rba rclntiva

'II\('

Í!'1lI

,I zembro

a" ]

('1I1II/llfI11lill

.ti

'/1'

y,

CIII'I'I('(:í"trJ

II,"

C!",.",.

j:'

(ou 11) dll
do 111'1;,1/1/

,:1,"

mos

~I /11"1'0

75,

a «u« "jll",'IIII",;,;o

riu

rl'/'flll,~

,III

I"

IIU «crric«

• , "

11/1 , .,

!f/llol//II/t"

1,I'Ii,.o

/la1'1I

fi

ficou ('01/1 II 11.° , , ,
di' , , , di' I ) , ' " 1/11" 1",'di,w'i/llil/(II,,f1
f;i d« ,1,(II/dI'

dI' 187;),

lJ, :-ir a pl':tl:a

\"f'l'ha .l'I':l

ti\'! r algum poslo ou ~I':l(ltt:t(:<Lo, :t
1111 t" (f/rml/l(/çl;(J).
I'"!"
~(Jldfl(7o)
1//"""
Idll';í'if/,
I tr, I t r, J,

If.JJ";J'" ri,

(' t 1'(I(I,~/i riu (/

,'//I(

I,

"

"

\"'1'1>:1 relativ» a uma }II':\ ':I ,lo sxr-rvit« :ll,ti\'n IIIH' )la... a
:1 :2.. da se rlv uma (,ollll'ôlnltia rlt· ('O!'l'l'l'PllO, }JIlI'a "t11IlJll'ir
pri;;:,o corr 'l'l'illll:ll, :tl'plil':ula 110' h'I'UlII, (lo 1'1'~IlI:\lItento
,lis('ipJill:l1' (!to 1:> ,1(' clp!.( 1IIJ,1'r) ,1[, 1,7:1,
1)(/.,.~flll

I'

IS""

lÍ CIIIII/Jtlld,i"

ti,

.1;111

,I, ('/11/ /"';"
't uso) 1/11 Ztl,~ (,"\ ",',(,,) ,'I

1ft

II

1"/1'1''''('(;''
(I

/1 ""

(('i,,;o

11,0

, , ,

'"I

, , , til

'"

di"ciJllilltll'
"1' , , , (!'Ol'
CIII"" ('Ci'"/III,

-I, o

\' "1'11:\ 1'('lati\';I

a um

1"

r-rvi ta

:LPI"

'111:111" , \

1'\ II'"

nutivn «(Ile ti III ,1(, ('IIIII}ll'il' nu ;'. (Ia
d mil: l'lIl1pa,,!tia rll' l'(ln ('I': o n ll'll:\ aI JlI'j II ('ol,),('{' ,jollnl :ljlplil"1I11t
1\11

di'

J

tl'l'llto
if,

,lu

1'(

"nlllllll'ntll

di 'il'lilllll'

,I, J~) rl(· II

7.

IIlbro

1\1'.

p.lm II

ORDEM DO EXERCITO

()1fi

N," 2:!

N .. B, r 't-stn verb» n parte relativa
cscripturada
na companhia de corrccçao
for transforidu.
\)

ao rcecbiruonto
,'.
para onde a praça

"

Verba relutiva li UIlI reservista :lJll't':>entad() ao serviço
activo qnr, ac1l:\11110-:;('n'uma companhia de ('OI'l'L'('<;ào nu
virtude <lo artigo 73,° do regulam nto dis .iplinar, t '111 d
,(, nprcsontnr
na outra, por continuar :L ter muu eomportnmcn 1 o.
TI·IIII.~/i'l'il/ II «u« "/)/'1','1'111((('(10 «o SI I rirl/ artiro '})(II'(( ((.
nh !« di' CIII'I'CCI;lln 11,° , ••• II II di /;1'1/11 CI/III II 11.° ••• A
(ou l t ) dll •••
('111,',". (1Il '" ,II' ... '111, lN ... , 11O.~ fi I'IIW.~
do
.i." dll "I'/i!lll
kli." d" ?'I!lulmllll/tll
di"ci/I/illlll'
,I" Iii
,I, d, ;:,11111/'" ,I" ist».
I (l. o

com pu

*

Verh«

rclutivn

;t

l'0ll11)(

pra<:a (lo (' '('I'('ito a -tivo

11l11IL

Ipnllo I' Indo duruuto
nas (·olllpanhin.
(lt'

novo

(·OITI·(·(·.LO,

Il'tn)1I I '11tI I.

('Iudill/íll

(/(' 18.,.,

/1/ rtcnceud»

IIn,~
,I,. I:i ,I"

jJlillll/'

dez

I

1°

,III

111'I11fll.

111/1)'0

dit« ('1I111/"llIhi"
lf'I·fiflll

\~(,I·I,a rolutivn
vico activo 111\1',
'II!

illll'l'polnt!os

:

1I11l

1('))(10
1Il!

(/" ,1(' , , • di' , , .
,:/1110/11 1110 di, ti.

.'J(1.o'/lI

eh 181.1,
11

(lo'

'111',

~t'n'llido:; 1)11 intll'lIol,lIlo,
nuo tcuhn mr Ihol'tlllo (lI'

111('7.(',

n\

,U

crvistu .11'1" (·nt.ltlo.
dur.mu- 110\'1' 111\';1,1',

tWI"

(' 1:1110

('olllp:tllltias

(lI'

fl'lIll!t 1lt(·lhlll'ad" (!t- ('olllp01'1I1111I'lllo.
((llIli,lIí"
11/1/' "ll/I(I(
(I
I111 dil"
1'1I1/1/"llIhi(1 d(,~"1 ...
,I,
..• di , ......, .. 1/11. ln //IIiS do III·ti!l(l [1(1, dll r. !III/,/II/( 1110 di."
ciJllill!l"
di Iii ,II '/(;:(111/1/'(/ d, /8,('.i.

;,17

Vorbu rr-lativa a lima I'I'al':l do e: ('rl'ito aetivo (1111', ~_
tnndo nu J.~ l'la":-;e (II' umu vompanhin (II' ('O)',· '('('.LO, tem
dt'

-umprir

a 1"'11a disvipliuar

]>".,,\11" I;
e II 1II}II·i I' fi II'

~.:Icl".",,·
11(1

'/II ...
tli.w:iJllio(//' dI'

(1(, })I'j"<lll ('OI'l'L'l'ci nul.
de ... rl, IS .... a /i'll d,
•••
III =
(1111 diae) 't! l'I'i-

,,(io rurrccciuuu],
~Y.li. .()l'1I 'o til' :1')' J'(',' irvi la :tl'n';;('nul( 0:1 orviç«
nctiv«, : verlin li' nt «J>(( 'MIII fi ~.a cltl,~,~ , fil/di .Ii 'U/I ('0/11
() II.
..,
A (OH UJ 'iii , .. (1(. " . 1ft 1 .. " fI .IiI/I de ('111//prir (/ I" lia discil'[in/ll' di
1111 ZI,' ( H (Ii" 1) ti" JJ1'i lin
cor/', cciona! •.
14."
\ I'I'''a relntiva
t (,!Hlo I' tudo
pa ou fi :2."

na

a 1I111a (>1'[11::1 (lo 1.'.1·I'I·ilo activo
1.' ('Ia l (1· 1I1ll.1 ("Jlllpllnhin d c rr

qUI',
~ 'ao]

I' I' voltn di poi:
Ú uuerior
itun ',10.
(1 I." da . (' (ln ... dr .. ,I{ 1.)",
X. B, ...., ":1"''' (}I' , 'I' 1'(' crvi ln :tPl'f' ntado no -rvi 'o
nctivo, a v rba sel'lÍ «/.'t!jI't,'S011 f; I, n d/II" I, oml. fi'IOU NU}
li 11,0 .,'
ii (011 II), III~ '" d( ." dt 1 '" »,
(,1:1

1."'!j/'U;,'·fllI

1,).1)

ORDEM DO EXERCITO N,· t:!

ao

,111 artigo 73,"
111'0

regulamento

de 187:),

dis .iplinar de lf) 111' tl"Z"Ill-

W,n

Verba relativa H uma l'm,:t a qu m foi applicadu a pena
disciplinar de prisã« corroccional ntó vinte dias, pam ~>l'1'
ctuuprida na ca a de reclusão do qnurtcl.
, , , dias

(por extenso) Ih'

/JI'i"ílfl

cnrreccion«!

d(,,~tI( ,,'

di' 18, , ,
,V, B, O tempo de

1ft. , , ,

priall
1.\ (le contudo
110 tempo ti"
~l'J'Vj)O, Aos ~ml'gl'nto!:! (' seus equipurndos,
qlH'l' cumpr.uu
a pena na ca~n. ti!' I' 'dllsao (lo (lllll1'tt'1 (1'Il'1' '!li }lrisao f
chada em pra~a dI' ~nct'1'a, st', se la1l<:<\ :1 .ompctcntc
verba no l'l'gii:!to disciplinnr : quando soltos, il'ãll pl'C'stal'
serviço, [lo!' motivo (li rcipliiuu-, "111 ('orpo d(' outra divisã«.
o
I~
I.

Verbns relativas a 1\1ItH 1'1'n~'a do «xercit« activo COIIrh-uuuuln a I'ri:;ito milita!' ou t'Ol'I'('('l'ional, ('lll ('nll~ lho (1..
gU('l'l'a
ou nos trilnuuu': ordinnrios, quund» u'cste ultimo
l'a~o o crime lliw I'U:-;8('couuuettido Hllt('~ (lo nlistnmcntu,
«u durnute a (1t~~(,I'\,'LO, (' ('''.ia }ll'lI:I t' ah~lIl'vi(llt)lo tempo
(1(, pl'itl:to pr .ventivn, contudo (k:.d . a data cm ({lll' o r/ll ioi
l'('dn"" ('ln pl'isil.o fl'chacla }l1Il'a l'elll'0utl
I' p('lo ('riml' COlllIIlPttiJo
(<lata (la 1'1'ii'll1O para ('()n~(,lIlO (!t- gn '1'1'11 (}Il I'IlI'H
.i1l1~Ill11Cllto 1lllS t.l'ibllllal!ti ol'<1ill:u'iw.;) ai," ol'llll'lla ('m (ill'
a ~('lltCll!;a l'a8tiOll ,'111 .i II 1;';1Id o ,
811lt" I'/IL " , ri,' , , , ti, /8""
IJIII' I:{;; ii" rll' ,~I1III'IInt (r/lCII/'I/íi,,) di' ,,' til' , , , rI, /8",
)'((,<111111
I111
l'I'!/illll'l/tfl
ti,
, , , , /M/'
1I/llli"(I
di,~ci,J/ill({J', 1111 '"
ri, ,,' ri,' /8, , ,
.V, II, ~(' a pl':t\':t foI' )',' ,t'\'il'll:l apl", 'Illat!a au ~I'I'\'il'()
adi \'0, aS v('rlm~ tiCl':!O " ú"lt" 1111 , , , rir '" rir' /8, , , /111/'1:/);';10
d,' ,~,'/dl'l/('(I (llIl 1II'I'o/'dr/f)) ,/, ", rll " , ri, 18", 'l'I'w/S/;,!'i1l
II" ,~I I'rico acliro,
1IIII'IIII/til,tI dilil'i"iil/(l1'
,
rI'!lill/('/dll
d/· , , , , dl',. I'rc" r 11/ , , , ,/, '" rI/, 11:1, '. '
'1'('111 t:lIl1!H'1ll applil'H(,U.OH (,,,ta
\' 'I'ba, o qll" ti('1II1 Ilitll III
"x 'mplo II," 1
para II ('a (J (Ia pl'lIl:a ,1'1' 'lal'illl, ,'II!'II(,!t'il' "
fi ,~lIfI II//I'I'",'/i!rll;àn

/1111'(1

II

:1,

tllmbo!'

011

1I11':t.(' ,

!HH'lluillIto

110 ('tl1'I)l1

t'l'!'l';ulol', (' !l'I' (' tado

oml(·

flll'

p:l

pn :\
(Ia

HI':1 a apl'('lllli:t.

l'Olltinllal'

()

1 1-,' fi

pOl'

lIlHi

t',· p('l'ti\'

d,' Irl
l,ln "

I

l'J'vi(,'ll,

II"

V t'rlm rolativa a uma [1"*:11
olvida 1'lJ1 '011 ,'I!tll .I,
rra do ('rim !lf' d
rl'n.o pUI' l'Jlt 'II 'II, ,Ii plli (Ifl pa
IInr m julgl\do,
\1

~T: :!:!

ORDIm DO EXERCITO
I 011111'/11

ri.

,,'

(OU '/I'CIII,,1(;II)

.',

]>'11' t:ti"ill!
,/IU'

1/1' /8""

"di'

,1(' , , , (/(' ,

18""

fi

,/'/ ,'l'lItt
((Ii"flfl'!

I/I"t

II

,i"

rle de. u'l'iil!

l'I'illl,'

X, 1J, • 't' a )ll':lt;:t for posta PlU lib '1'11<1(1<" por simplu,
(le pacho (1(, prl':>itlpnte do cons .lhu tIl' ~IH'l'l'a qHe a jul"(111 a verbu

~Ífl(:

1/I(l/II"(lI"

1/0 COII,,('lIl11

de

r:'l:

« Sollo

JÚ;I' cut
!IIU I')'a

('III

•••

lib('/'(!c/l/(',
'flll'

1/

",

jiOl'

jul!1o!,

• , ,

d, /','"

dl,,~jlachl! ti"

pelo

,I.

I'I'ÚIlt

f, "
"ir/"IIII!

Jill)'
//1'(

,1I,.'eI'~'I;"D .

• 'rua H lnuçar nos a sontnuionto
de um ..nrgeuto
ou ;; 'U iquipurud«, Jogo (1'\ nttinja () num! 1'0 ,I" casti o
marcados n'alzmn <lo,.; artigos Ii!l,O ou 'j(),') rlo ro ruJamonto (li, ciplinnr dI' 1:) (II' d(·.,;.mhr« (1(, 1. j').
Inhibi(ln ,t, ,'II' 1'1'f/fltllilli'/"
110 , ,I', rcito
act! 'ti r/, ,/11 ,'.
,., '/1'18" .,110,' len/los,ll)
(/l'ti!1'i(j'I,O
ou ri", 11,° 1.°,
!!.(1 vi' ~ (wicIJ,Io

i,i dI

,1"ZI'I/lIJ/"i'/'

(/l'ti!l1J
/.

tn,O

ri" )"[llIlulII,oll)

,Ii ,·i/ll,.,wl',1,

'7:1,

"erba relativa :t um sarevnto ou s .u I quipnrudo, l' 'r-ne nte ao ' 'r ·ito activo, (lHO d '\'l: 1':1 111' ,t ('Ia e
(1. 01<1:\110,!lo' t I'mo~ do 1l1'tiO'o tili." do 1'1'g'nlalll 'lIto Ili
ciplillnr dI' 1:1 cll' d ')wmbro ch' 1 ~~),
a ,'III/ II ,o/d(u/II,
1/1),'
ftl'lIIU.
ti" w·ti:/,• lill',o,{1I
I"'!//f[a
nll nto di,ci/,liIlClI'
,I, I,j ti· dl% udJl' I II, iç";.i { 1111 )"!li
m t, ,f, '"
jllII'
IIl'd;"(I
ri;' i1Jlilllll', tI/I •• , d, .. , r{,
t

'J

!,

c I'La 1'1,1 tti" l a 11111 II' ri Ilt I
('.'c'r 'ito :ll'li\'o, '1111' Iljll lllui,!<,
hf n 10 Illl 01'111'111l'I ..iUU'lltul.

P"
rt!jllu.ml

d ...

1m (lO r. !lillll /tIO
1/10 ,Ii "i/,lillflr

vU
l',olll.

II

I

p

(juip. r. tio. dI'
'II I d, I' 'pr

d
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, .I. J' .• ,
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'!ltudo
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\1

:111

I

ti\T

'l'\'j

'J cu

•

OU])EM ])0 EXEl{('I'f()

• '," :!:!

1f.1'1/I a .~ltaapl'I',>iI'llfru'iLo ao SI'I'/'il'll adiro. 1I11,~ te 1'/11o« do
·f}.l'li!/o (;8,° dI) ?'I'!/lIla'mulfo
tI/,~ci/;lil/fll' rll 1:') rle dl'ZI lIlúm
dI' 187:}) J>w'(t I) 1'1,!/illll'/I(0 de , ,. ,.fI'.)' te -» eUI, ••• II,· ...
III' 18 ... D.
\' erbas I' ilativas :1 uma pl'a('a quI' tem lini: '<1 t('lllpol':ll'ia
a cumprir tH'nteJl~a imposta JlO iii!'fI civil, po!' crim« commettido untes <lo nlist.uncuto, no caso (la ('o]Hl('l1mH",to nào
ser de pcna maio]',
~11)((t;(/1) icm pora l' ia 11l1'11f,'
"./Ji'cliru ti" eccrclto I III '.'
,II ."
'/11 1), . , . pllra
I'{, IllJil'ir
II
,I,. , , .• (I 1f1l1''/;1;
and, nuuul» 1111 ./;;1'0 ('iri/, 111111 rri.uc .lr , ... commcttkto
(fI)

//tl.(/.

I

ante« ,lu alistcunentu,

cth:«

tio e,l'( rcito

7)(/}'

/iI

ut.

1I(lt

I'In • , . (II' , .,

,II

ri, ."
UI'!//'I
1~,.,

sSO/'

Verbn r .lntivu :1 uinu Jll',I('a fjll(; l~ pl'c"'a pa['a r
conselho (II' gll('l'l':l.
j)/'1'811 pa1'l1 cousellio de .f/III'I"'11 I.I,! ".
ti,· , , ,di

~V, B. A

Hão
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pa snr CIIl julgado.
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t l'illll,1It

\r, 1:. E ta Vl'I'La ó (\ f' (')'I'\'( I':í d 'p"i (la pr,lI\'
da (llftollçn ". .11' '111 jllIOO:It! .. ,
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1Il11ltd:t

Licenças its praças das reserva ; licença para stndos ãs
do exercito activo; exames; prof 5501' ; augmcnto Oll
diminuiç o no tempo d s rvi o

.)

"

Yerba relntivn a muu [lra('a licom-iadn lia rr: ','rva, Cpll'
uh! nu lil'pll\,a para se ausentar pam o ultramar.
AI/,' III, l'lml li('('II~'11 /111 JI I'fll" iII C ii! ti, (ou IlrI cstud»
(II' •.• etc.] cft:.,dl: .. ,di
... ri" /8".
q

>I.

Y ..rha rolutivu
('lotaIHlo ali

,'IÜ"

o

a umn }Ira<;a lic .nciuda nn res .rva <[lU'.
" apr~ mta, continuuudo
li"IIII';I

t'1)1Il

Iii: .ncinda.
i 'r, 711 r m .. , .II' '" d, f
\r, JI. ~('gllidaJll n ~ nV')'\,:I}"
-hn, 1'111 110,'0 pl'rio(lo,
domicilio da IIl·H~·:l. I' j:i nao 1~'l'U ultimo I' eistado.

O

L
1'\'11.

~).

(1111'

tnmento, necessitando
as Jlr~l(;as solicitar
l'ada anuo qlll' desejem fr 'qUI'utll!'.
(),

nova

lic 'Jl<;a em

"

Verba relativa
a uma pl':l<;a com IiI' nça pal'a estudes
cm estahelecimento
qnc não ,;('j<l a escola (lo «xr-rcito e
qu' recolha ao e()]'po por ter terminado () nnno lectivo 011
por falta de aproveitam
nto.
Prompto
)J((r(( () SI'I'vi("() 1'1n '"
til' ."
c!t- 18."
7."

Y('rlm n-Intivn n um cabo 011 .oldado, prcsumid« \ oluntnrio de IIIll allllO~ (pIe, tendo coruplcturlo
II unno (k serviço activo de fileira sujeito a 110!lll'll1':Ui
do sculu, I' :1<1mittido
ao exumo
(I<' quI' trntu o :ll'tigo f)." do I' guiamento (lI' 1 (j (1(' maio <l t.' K, ficaudo
inhnhilitmlo.
FI':'; (} I." (OU :l.o) (',"((11/1' 1".I'i!lú1o P''!" volu uturi« d/, «ui
/1111111 I'm
•••
11/, •• , de 18...
(' fico« i"llllldliflldlJ .
.\', B. Sp o .audidatc,

na

dI) oxnme,

f1(,<::l.iito

(lo lllPSIl\O, a verba s 'roí: (181'1/(111
:!.") 1·,,'1/11/1' IHO'I/
rolu 11(1/1'111 rir III/I
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V l'h:1!\ l'I'!ativm; a \1111 ~al'g-t'nt() 1I01ll<':U!O Ill'Ot'f'S~1I1' tln
l'las"I' ()(' I'aho!; (IaM ('~('()Ia~ 1'l'gillll'lll:tt'I"I, (' I' 'oll"I'ado (II'.
}loi (lo 1lI1'sIIlo (·:Il·g-o.
})/'(//;
.~"/lI' tllI
dl/.'s,· ti,· ",,1/11., '/'-.,tI, ... tI, , .. ,/, / .......,.
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11/· 18, ..
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:Is

('1111'('
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d(' ""IIlI.;t.

SI'rltO a~ dum; sllpra inclil'a<las lilll)~litlli
(Ias pcln S('gllilll ~: "}'i'I!/i' '<IJ/' '/1/ rllI .• <I ti" 1·,tll().' ti,. ti, .. ,
,II' .,.,f,
18 ... "f/; '"
II,· .. , ,I, Ix ... ".
("OIl('I':!(:à(),
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YI·rlm
profi
t' '1
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1'/'f~/~
!leuh,

J'(·laliva.

a

11111
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r(

,,1I('l'ia,

110111 :111,)

do 1'1I1't:!O ('1('11)('111111' da (·sl·"la J'1',rilll"lItul
~
a anila, (' ('. uIII'I'ado d(·}ltJis do 1I1f' 111" I UI·or".
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'~!I;m fl/l,[1 til!! 1"1 1'1 I ,te., / {
(Iuuo () lIUL! ('Orno 111\ Y('rLa tio (' (III}!I" llllt('l'illl'l,
1';1/
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J O. U
Verba relativa a uma praça. qu' .ontu L mp') (h; serviço
; ui rior ao do ' U 11 .tunl alístam nto.
II,. '"
I ou nus
Cont« II tempo (/lU' .crciu lU) j"'!Iillll,ltl"
I'cgiJII IIto, de ",)
,("~d,, ", ,I" ... ,1" J ."
,d,j , .. ,I,~
,., di' 18 .. ,
.V. B. E8tali conta·rellS de t mpo de serv i 'O) ; ui: ior,
á .im
«uno todas as outra,
{) .ervem para reforma
e
mais r comp nSIU! ~ mm a para }la, ~n<l"('n :í' r "'f'I'Va ()U
bai a~ d finitivns.

11."

V rba r Iatíva u uma pra
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rim ~ a deserção
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o
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\r -rba r .lntivn n mil s rgcuto qlH " il'ja n'um poriodo
,I r .ndmi ' "O diíf r mtc d 'nqu ·11(' qlv' lIa, roi malldado
'Ollt:U' para abono lh gmtiticH ';lO.
CO)/lIid"l'wlo
1/1)
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II' 1';1111" ,I, )', "'/1,,;, (III, /"1,'(/ U lill~
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Di posiçõe relativas à casa. Liquida ... o llImal
do tempo d" erviço
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ii) Da permanencia
na 2, a elas-e
correcção ;
I') De pri~üo correccional
cumpridn

clusão, quando
oq uiparados ;

não s ja npplic do,

dHS
11Mi

companhias
casas

sargentos

:10,;

d

de
rc-

e 8('U::!

ao

.f) Metade
que as praça,; estiverem na 1." ilnsse das
companhins de corrccçao.
Todas estas dedncc;õo8 executar- '('-hüo R 'mpI'( nOI! ln '.
zcs em que a praça deva t r H desconto, attend ndo no
numero de dias dOH ln Z S, nn r la~'n.o no 1I11110 solar, a
fim do qu ella sirva no ex rcito effcctivum .nto ti numero
de annos a qll<' for obrigada,
2." OH descontos de (l11C trnta a di8]loHiel1.0 antoc dent«
affectnm todos OH tre períodos (1' serviço militar dnfi pra.
ças. A praça <)lle, (lO)' ex mplo, tiver uma nuson ,ia de
quatro <lias, durante o t 'lllIJO do ti 'l'\'ic;o acth o, passar:\. :í.
primeira reserva quatro dias ruais tnrd ; i~. 'gundn tanibem quatro dins d pois; finalmente, t('l'll hnixa do erviço
ainda. quatro dias depois. 'o o de conto dev 'S rcnli arse durante o tempo da primeira 1'O::!(,I'VH,t riam lognr (lHatró (lias depois n pll 'sng Dl :í li 'g'undn l'C.Ol'Vll () a haixn
do serviço. Por ultimo,
HO () DlP 'mo houvo 'o d(' efroctuar-se uurnnte u p 'l'iodo da segnu<1iL l\'1! 'rVH, a baixa
teria Jogur (luatro dia.' maÍl; tardo.
:3,a Aos u St rto1'c8 ainda HHSpuf .' IIU j:l pr(' o ou a}>r sentado,
ao/:! qua s se "ppli<'JllP arul)il:'tiu, d seontl1l'·s -lia
o tempo tI 'corrido d sd o dia em fPU' 1'1' aua lÜ:II'Il111 até
ao da apresentação
ou ('nptUl'Il, 1)0 lJl(, 1lI modo ti(1 procederá qllanllo ns J>1'1t 'H I:jmll Ih 01 ·j<l1l8 polo ('I'inlll du
!l(serçao,

4," O tempo dI' li('('IlCiullll!llto na l' " {')'VIl 111 o {,av .rundo
na liqHidl\~it() annuIII.
f).il AI:! I\us(lncill
ill(' pitilllllR
I) tl(,~'olltadHS
JH>1' dia ..
('ompl to d vint
qH:ttl'O hOl'1I ,
li,il OH nHglll('l1tOH 110 tt'mpo (h
'l'\'iç'o 11 () nprov italll
para passHgens :\8 1'('. C'I'YlIS 01! hni ;t do' '1'\'j '(l, Illas :lpOI
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<'üpto SI' mn I('i OHd( ('I'(,to foI' I' -pn 1I111t'lltl (' tnl)(,le ,ido
f) ('ontrnrio,
g ... :t1l '111 11111. pod( 111 tl'l' loglll' »01' s ..vi~o
m l'III1l)lnullll, !ln 11I h'IIIlHl I') no
1(1Inlll'O. rio d( po ito
d d portndo J dllH (':t, II rI(· rI ,lu I, <III' ('0I111Ulllhil
d
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0
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11'0 da mesma
unid. d" o nsscntum mto
de qualquer
pra -a, liquiil: r-s e-hn o tempo d iervi 'o at' . 1 de dezembra do anuo pL' ximo findo) l: no novo registo lançur-se-ha
a :; 'gllintc y rha : «(Ai,' J, ... (o' unnos, 10 'ze
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Liliuidaçílo anunal do tempo do erviço
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nu ente quatro dias cm junho de 1 8!),
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erviço militar, k1'lÍ. de S -rvir 11<1 fi rei to aet ívo cinco
.mnos, S is m ZP'
cinco dia. 1 I'a......
and , portan o, t .) iIII ,ira r 'erva 'li !f, d julho de 1· fI;:'.
endo r 'g iir e
a liquidação elo, II t JlUpO de ... rvie«.
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passar :í primeira. reserva cm :!;) de novembro de Hl02,
pago até 24, tendo-se dado na sua biographia as scguintee
occorrencias :
Passou a uma companhia dI' correcção, nos termos do
artigo 73 o do regulamento
di ciplinur, em n (lo abril do
1~9;3 ;
Passou a um rcgimcllto cm !l (l{' julho do m -smo anuo ;
Preso para conselho de !?'U rra vm :..7 de tlczf'mhro dI'
18!I-!, e passou a uma companhia de t'OlTPcçao a cumprira pena de dezoito meZPK de prisão militar em .. , d<' .. ,
dI' 1tlD5, por senteuça ele (i dI' maio (lo mesmo H11110, não
::H' lhe levando em conta () tempo de prisão prevcntiva ;
~()lto e paHSOll ao regimento dI' " . em II d(' novembro
rl,· I H!)G;
Ausent

quatro

dia H em (lNwmbro

(ln mesmo

11111111;

I h'l'Ierto1L cm () de julho (1(: 18\17;
Preso por desertor em 2!l de janeiro do 1( ü~ ;
l'aesou ao deposito dI' deportados
1'1l1 •••
, para t'11l11Pl'il' tr 'S annos de deporta ',0, p ir entençn (h 1(j do março
(k 1l:!fl8;
Collocadn no
"preito elo reino, d 'pois d« «umpridn a
1)('1111.dl' deportação,
im ~O di' julho d!' H)Ol ;
Vinte c sois rlins <1(' priHlLo ('01'1' «-iouul nn f) (lI' nlll'il
lk 1nO;!.
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•.• t:!

p .nuan

c sse lia 1.1 ela, . > da companhia.
uando,
n, o P" a hav I' ind mui, a " 0, sem prejuízo <1:
pra~a, d i,'ar' de ler logar.

porém,

Disposição relatiya

á casa ( Campanhas»

A campanha I (luando t nhum legar contra um .... 1'cito e ·trall'l'l'iro,
ao:l\" 'rbnda:s, compreh mdendo as batalha, a ~õe,,: l'omlmte.
. outro f itos de guerra cm qll
(I individuo
• teve pl·l·:i~·nt·.
Exemplos

de escripturação
1."

(lll 1H1o a • 1l1}J hu ti'
lo·' I contra um (. rcito
e ·tr;lIl l'l'irll.
\0 1!il/lV (ou 110· UIIIIIJ.)
de .. '.' contra
cniruiulo
lia , .. (IJltftllh I , (((1'(111), combutee, ctc.), I" rt lIe m/fi 110
I'I'gi1i1ll1lo
li .. , (ilu '(fi, "[IÍI'I "to, eh , .. ),
I'

f

"'J

{J

YorLa para II C11"O da campnulu
tra rc hll1ct' armndos. no continente
tramarina .
\11 «n no {Íltt /IV, anuas]
/l{/

•••

(locnlidndc)

/)1)'

tido louar ('011po
ii" ul-

h'LVU'

nu na

Ih ... .fIZ I'al'll

t!1I'11I,{"

I(

I

••

tio

I)JI I'açnl

,

DisposiçãO. relativa á ca a Ferimentos
1)" iznar
ft rim; nt«

-lia
foram r

mprl

~ it

I

11 l'l'

bulI

Exemplo

de escripturaç

o
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111 lia óafCllllll
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d, 1 .,.
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110 IOlllbaf
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,
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Disposições relativas á casa «Condecorações e louvores»
J ,a As condecorações nacionaos averbar-a -hâo nn pre~ liça do l' spectivo diploma; as e:-;tranS' iras, depois (1\1('
«m ordem do exercito tenha sido cone dida licença ao agl'a«iado para usar das competentes insígnias.
2, a S6 se regi tarão os louvore , quando mencionem os
nomes dos individuos a. que se referirem, (lller t Ilham
sido publicado cm ordem do xer .ito OH de uiviHitO, (llH'l'
«m ordem regimental. :To ultimo caso, 41 couuiumdant
<lo
I'pgiml'uto p dirá ao mini ..tro da guerra :llH'toJ'isa<;ao para
faZ('l' o averbam nto, enviunrlo-Iho
llal'l':t~i1o ,ir umstan
l'ia<lH do farto que tive!' motivado o louvor.
Exemplos de escripturação

1.0
da al/tiga e 1IIIIItU nobre u/'(/I III da ']'01'1"
do Vrdo», I.('(lld(/"I~ e Afil'ifo, pUlO diploma di' '"
,11' 18",
2,0

(~tvfllll'il'o
F;8/)ada,

,1" '"

(hvolll';l'o

s.

ti"

(II/ti!/a, uobiliesinuc

TMo!/o, riu nu-rito

diploma

di' '"

til'

I'

II()/'

artistico,

I'

di'

ortleu,

,,~d(II,I,,'id(/

littrrari«

,~('il/lf~fil'()J

I'

1 ,,'

".

,II'

,f(.

I'oln'('

{jil'ai(l,

11/'11,./11

'/11

:l.o
,Ihdllllw

lIIilitw'

";"'1111'/"",

jlllrtalllllllto

,k,} tllI

'.I"'I'~·i'fI

II."

,.f((,~.~1 ,/,
,.,

1'11111'

,1;1 / ........

LU
J/l'd,,111ll

,f"

lIIil;fl/l'

"/jl/I'nlida,

urdl'lIl

d«

III'ala

da/;,~II

tia

.V. lJ, (, nlmt!u
"Ia se II, ('mllpol'lmll"nlo

'/1

1'11"1'1

,/,

I'VIII)JOI'flllJlt

ut»

II/( hari« "ido jli
do ",t'l'/'f'ittJ 1/.0 ••• ti" I, ...
:-;ja
('011'I dida
a III ',l:dha militaI' ,III

, .1.'1'1111,1111',111I .'i"bslitlll\tlfl

illllivitluo ({lH' jli t ••
illfl'l'iol', ll'lUII'aJ"
~f',lJa n08 /l~S 'nÜ11IIl'IItos II :1\'('1'0111111'1110 d'(' til ailHltl '1111:'t
"f'''IH'etivlt
fl1'll"1I1
do I' -,')'(·ito III () ,1" .. I:II'f' ti 1'11I' 1111titllitl:t
"da ultima clml' ri1la,
Ilha

Olltl':t

<ln IlIl'Kllllt

I'mpllll'

,/111

('.

('ln~I.'(·,

IlIIl

(lI'

:1

g'l':lU

• o
,I.
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,II) ,)·",,·ifllll.O
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,{
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',1'111/11111'.
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fll"I,

III
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.v. B, Tendo-se dado () ('a~o de (lU' trata
mplo,
(111;11\(10, jlor qualquer
.ir 'um~talH'i:," (' t!'all,firam
os a '
"P!lt;ullcntOl< da pra(::! para novo livro, 011 d ell s t' ,xtrniam nula. ou att !:itl1do:,. nao se fal':\ 111 nçuo da
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i~

1 .0

lf>. "
Premio 110 rOllC111'80 di' tiro imlil'idlllll
JlU

dr bõca« di' fogo

aI/no de ...

1.° (ou 2,°)

premio

di' tiro

(Ii,
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17.°
Premio

di'

}1I'('nniw'io

.f/Y"IIIII.,tiat

1
1,°

(OH

:!.O)
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(h ...
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d« rscol«

ali/to di' ,.,

1'1'(/tica

no

1-'.t//'iIllO
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(111110
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1,0
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]>"1'/11;11 lianorijiro /II)
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:1.°) u u nu do

1'/1/'.'11

til'
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de

/8 ...
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111/
/8 ...

11111/0

do
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l

Premio
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csrol« /101.'1'1'1111/;('(/
fi I' .) 1'711 18.,.
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Disposições relativas li cas IlApplicaç o litteraria
antes do s rviço milit 1 D
l.a
o I.wtu Ilo alil
Ilhem Ir, l'hCl'l \ r

ORDEM DO EXERCITO N,· 2:!
clivo aVl'l'baJllt'llto. se tiver logur, •'(' o individuo for analphabeto, escrcv 1'·:.;," hn a palavra II .J..\~1I]IIlIll(l'1I,
:::?,' A v rbas indicadas 1108 h' primeiro C.'( mplos ele
cscriptur:u;l:I.o quI' '. l'~~l nu, li " ii r~o logar
a }Jl'H'):l
po ui)' :d~llIl\;t dns lmbilitações IlH'IIClOUU,las no, outros:
Oll o t', 'um!' de ndmis 'ao aos lyceu. ,
3,' ~lJ se farão os averbamentos de ql1 . tratam os xem-

pio' I.'' a l G.", «m pr .scnvu do' diplomas oriainue ou ,la
suns publicas fórmus, O' '1l1:H',' ficarão ar .lrivado ' até á primcira

in pet'(:ao geral,

. cndo por essa oc 'a,iao r .tituido:

a s int ressados.
4,11 .\JI'lU dos dizeres 'lU constitu m o ,kz; exemplo.
tl,· {·...cril't1l\·:wito aprl' cntndos para . ta cusa, nenhum outI'O ,t' nvcrburá,
scnno no acto da. pra')ll , 1'1' P .la. primeira
vez liceu 'iada par:t a roservn
t,·), baixa diroctam ntc do
S '1'\ i<;1I adivo ou 1 II" ar li ela. t de otH~ial 'xc pto 'e (' •
hibil' Ct'rti,lao (lo l' 'um!' d· atlllli I o 110 lY('l'l1s ou a cart"
d" alO'lllll l'\I1·.O, iJll'ln iVI' o' (ln' ('la ',' ':-; (1 'aLo ou ar·
"\'1110'
da I' ('ola, rl'~illH'llta(' tl illflll\t 'l'i:~(1'\ " porvl'll'
rllra, (' '(1111 li dl'vida li· '1\1';1 tl'nba th'qll nÍlII1II, l'Oll\O pai
1

ZI\I\O,

Exemplos de escripturação
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d

d

:--,.()
('UI'8()

d

â

11

ia

(I . (!l'!

t

111

'"

,..

1 '"

i.

'riu, /,0 !lr<lU d
L' bQa 01\ Port

,omm

»

'ti
I

titulo ira
d ...

.. ,

I"

I.

gu ui
fll!,mn{)

cu'

~culd Jl l.'fl

O

Qrclinm·io.

til
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d

L' boa, r.orno
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u "
o,

jJíscipl;1l11S , II(lil"ld"ldl"~ III) ,~I.'IU "dll "/I I','W rll/ (,,~('O/II li/I
l.ylel'lmt('(/ di' Lisbo«, )il'la lIoi"I'I'sit!at!l'
dI' Coimbr« (ou ",'(I
(lenda pol//'II'h,,;cn (lo Porto) I'm ." ,1(' " , di' /8",
!l,"

7, a
."

,III

('(((II,il'((

""'ola

/)(jlyll,('hII

di' /,;8&11({

il'll

1'111

d;,

'"

df 18. ,.

10.°
J)isl'/j)lill(/,~ l'I/II;l'!(l('jdl"~ li 7." nulcir« i!« I',~colll jlfJlyfl'clmica di' Li.~bllfl. IlI'llt 'II II il'('1'8it!lIrll
dl1 ('o iIII 111'(( (nn 111'(/dnnia }JIJlytl,,'hni('fl ,lo 1)111'111) til '" 1'/1' •• , rle /8., .
I

Disposições relativas
casa "Applicação litteraria
durante o serviço)
á

L." .'ao, em 1'1'gl'a, oxtonsivns H 'sta ('HS:l a~ di!lIH,~.d,';')l'~
estnb locidas l:lm a ('afola «.\ppli(,ltt;;W
littlll'al'in nnfl'~ elo
servi o militar).
2: OH nverbnm mt
inl1i('II!1os llOH ':-;<'111]>101>l ." a ~).",
7.0, .0, 1;~.11(' J4.0 s 'rào (' ,tJ':lhi<los (1 ti competentes rpgi,tos ou das OI'(1('n" )'ginlt'ntncs;
os mcncionndos no' rt-stantes
tar-s -hão lL vista do:; (liplomas origina
H OH (1:1" ~\In, pllLli(,;ts
rÓrnUIl:!,

Exemplos de escripturação
AI('U1 cIo"
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ri"
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/'io

,III
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)'I!}il//(IIII/I'I'I

I.
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('11/',
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fi

'/1/
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",,.,,11/'/,
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"I/'!/II/to,
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11.°
('/11',
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1I,III/I'/Ii8t/'lll
d, 1,)."

( '/11',"

',,'ill"1';1(

I
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I
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Disposições relativas ás casas do «Tempo de licença registada» e do «Tempo de licença por motivo de molestia, e
de tratamento nos hospitaes»
1.a Fnr se-lia, no TIm de ('ada :111110, 11 liqui\ln<;tW do tempo do licença regilltnd:1, da junta e de trntarnento
nos 11m,·
pitaes,
pltra 80 averuar
a totalidade dos aill~.
n pra~a passar
de rC'gilllent,
butnlhão, ou
2.a Quando
quando forem transft'rido!:! os s ms assentam
ntos para novo
numero de mutricula, mencionar
P hn, 110 llO\'O registo,
a
totalidudo
(lo tem l'" jlm;sado II \·tml si t tt:l(:CH':', Jlc'liI lH'g'ttin t(~
fórruula : «Até lH ... ", tantos dias.
;j." Dando-se a t1'/\nsfllJ'cneia
cl" algl1ma praça
<1" rc'gi
meuto ou bntnlhão, na unidudc rl'uurlo sahir, hnverá o .uidurlo de llH'lI('inl1nr () tempo f]u' t('\',· cll- li('(')l<:a l'pgibtada,
da junta, e d \ tratalllc'ntn
IlllS hospitac's,
no nuno CIIl '1'IP
tom IOg':1I' :t pa,,:-;ag'l·!ll.

Exemplos

de escripturação

Y erbns pam o

t<11l1pO dl' )ie\')H,'a )'('gistada
:
188,1, quat r» d iu», lfi '.1) rlnt« I~ 1/(1/'1 di(( x ,
Verbn« pnra o tempo (10 li('(,llc::t po!' motivo ,1(\ 1I1OIestia
(' (II' t1'HtallH'lltn
lll)~ hospit:U'H:
lHH.l, 1'/'1/(1' /' .~I'is rlil/s. /88'(, 1/lIiIl11' ,lil/.'.

Disposiçoes relativas á casa ((CondemnaçoeJ
por sentenças dos tl'ib\macsll

I." ()" ('.' 'mplm; ,1,· p>\('I'iptllr:I<:i'lO

(lillllls
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)l:ll':l I'.

ta (·a. a,
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ORDEM DO EXERCI'lO

~ .• :!~

f). a ..\ prisão pr 'VI ntiv a é contada dt, 'de () <lia em (l ue
a praça. entrar PlU ca <t de 1'(' 'lu::;ao ou qunlqu r outra pri"I~O fechnda,
:ltt', a ti ntr-nça pa SaJ' nu julgado.
Exemplos

de escripturação

1.0
Vorbn rr.lati Vil. ii. coud Jl11H\)a
d uma prat:a.
nu \'011'
...'lho de gu rra, n pl'i!'\ilo militar, qunud
a -nt lI«;a d(··
«lnrc levar-se-lhe OH conta o t mpo (1.. pri ao pr ventiva,
J~III consdhl) ,I" :/IU rra J '"
(II pClllt imp sta, indi 'ali.
(lo-s , por ext n 0, n, .mnos m -zes c dia ), hCUI/IIIJ."c.lIl1·
'III conta o fIIIlP') ,II' }lri,\c1o prercutir«,
IIU" •••
u crime) ;
s» III. 1/('11 ,I" . . . '/1' •
,I. J ().
o.

o

•

\' orba relativa :í. cond mnaçuo d \ lima praça, 'UI ('On, ('.
lho dI p;n rra, a pri, (LO militar, quand a. nt ouça d('l'lal'l'

I vnr-: c-lhe em 'onta:1 )ll·i. ao )ln vcntiva dando. I' :l circumst.mcia do prOI,,.";SI suhir, por meio dr'
'In', o. ao tribunal sup rior .11' gllI'IT: (' murinhu (' d(, ser 11(' ":Hl" 1'1'11\'j ll\l'll to.
I~III "'1/1"1'111() II,. ,'1/1'1'1'1/,
, •• (a p 'na illlp ,t:l. '1lI1i mlll".
M',

1'01'

C'

-tCllo,

o. Hnno,', m t "

I,ri"a,)
• 'Irrliio '/1' , . . ,I, , .,,,
(o/dlt

o

f, 1111)1) ,I,

fll''''''

I

1/1;1'((.

l'

di: ,I
//fI/'

, .,

1'1111'/0:
()

'

.11/1

('1'111\1'

'1/1

: '/1',

OHDEM DO EXERCITO N," .!:.?

Verba relat iva á condemnaeão (h, uma praça, 1)0 tribu
uni superior di' guerrH e marinha, nos termos dos artigo«
396.0 e ;~97.0 do eodigo de justiça militar dv n de abril
de 1875.
~Votribunal superior di' [/1/1'1'1'0 I' 111(()'il/llII, ••• (a pen:~
imposta, indicnndo-se, por ('xt0l1I:10, os annos, mez s
dias), pOl' , .. (O crime); ((I'(,o1'dão di' . " til .. ' dI' 18 ...

G,O
Verba relativa
amll is tiadn ,
/)01'

81'llfl'III;1/

IlDl<L

;L

~()ll

praça eondcmnndn

uccordõo]

rll'

",

mui

tarde

ti,· . , , di' IX"

•• foi

C

á ('1I{j/u (I d('I'I'I'lo de ", di' ,., I!t18, , ') '1111' II amniutiou 1/1'10 1'I'i11l1' })(J)' I//((' 1IIII'i(l ,~iclll ('OH
IhJ//ll!fllo ('III ••• d" ,"
d,· 18, , ,
X, B, gKta nota c a (la condenmncão I'l'~p' 'liva não
S '1':(0 tran feridas
para documento algulIl qll(\ ('Ilha de (' r ;

jnl,l/1II10 por

I'CJII.fIi/'III('

trahir-so do livro dI' mutriculn, nem ]>:1:;, nrau a novo rugisto. Podendo 111'1', • .crever-se-lut ('sta nota nn tirn (1 }laI)PJ quo SI' collocn sobre a y!'rh:t (ln }1I'1111, do 'l1l' a pl'aç:l
foi amnistiada,
COIllO (1 termina
a 1 t a ,lal' di,;po:i\:ü,"
geral'i! (1' ostaa instrucções.
7,°
Verba

olucm o P '1'(11 () 1'( aI
ido '011<1muudn.
/ '01' ,~I'lIt"lli"
\011 I/I'C01"IrW)
rll'
",
d, '" ,1, 18,." fui
jlll.'jlulo )il/l'
"1111.1111'11/1' lí ('III//(I u rll"'I'1 ((I di
.,. ,II '" d,·
'H, '" qUI' '",. rlI'U pO/' I"'/,illlll/
,( ]11'1111 1111 l/"
I/((I'il( /:iido
I'

·Iati,

a,

a lima JIl'nçl\

pat'a o reato <la pena cm «II(

l'Olllll'/l/lIl/dll

'"I ,., de ,'.

q\1('

lu vin

dI'

11:1 •••

n

Verbas l' 'Jativas a umu }Ira ':I, :í qual" p '1'(llto ,'('aI 1'1 _
dnz on Olllllluta ti pl'l1:1 'lll (1'11' havia !-ii,lo l'ond('Ill11ada.
f'or '~('I/tll/l:(( (011 1/('('III'lmO) rll' .,. di' .• , til' IX, , , • .fill'
ju1.'lllllu /,1)1' ('(III/il/' IIII: li 1/11,,,, () 1/(-1'1"'11 d, ", rll' ." di'
I .", '1'/(' 1111' I '1'I1/1zÍ1, " ".
1111%1'/1 dI' /,ri
ii" IlIili'(l1' 1/ /"111t (/ri '/111' IU!t,i"
'do 1'j)J/(I, lIIundll
mil '"
II' .,.
dI
18 ...
N. B. A I' hlCCI U da 1'('1);1 ('mn( 1\:1 a !'''l1hll'~ I' (ln dl\l"
!lo d rcto qU( a II t "lIinou.
• I or lIP.1ltI!1j('1I {nll (t co,'ô,( )) til'. .. , ti ... ti lN., .• .vIII
)1119111111 pI//' """fOl"'lII('
ti '1I1plI (I dI C/"t" ti ... ,tr ••• li
J

'

,(

I,

,

,

(UL/lU,',

IJIII

,

IS'

ll«

"'J/r!YIWIIlI/

I

!lI/ida di (h!l/'éclu

ln

J)I'isií"

]11)1'

)r/l/ill)'
'1I11/(),~

",

cellul«

I' 1'(/1'

r

jI)'i"tio

"11"1

"li,

110

tio ,{"'/I'I do J"J/' '"
(t(/(/lI,~
« 1" //(/ 1/1/ 'JIft
itl ido
c;,1It1 1ILIIIul;, '"I ". ti, ." d,' 1.)".
S. Il, .\ nova }wna 'OIlH ça a .outnr-sc (1",,<1., a duta
dn dv -reto qtl.' oncedeu n conunuta 'ao,

llli/lt/'

Disposições relativas á casa «Ulterior destino ~
1,:1 'I'raiu-nr- e-ha
titulo «Ulterior destino , ,\111·tiruindo-o )l1'111 de IcMI'lJ(:ao <l" comportamento
militar,
lTl
vi 'l;l (l,) I' 'g'i. to. dis .iplinnres,
, infunnn ': o !Juando a
(I

p1'aça pa~s;\ :is re

('1'\':I

D,

~," •\ 'a, a ti' que :-;('tratn ser.i (livillida 1Il dua ieuu 'L!
por meio de um traI:!) horisontnl,
«rvind« a III' 'rior para
aV"l'ual':
111'lll:''' elo comport.un 1110 quaudo a 111'.1 ';1
}J:\s::;a :L Pl'illll'im reserva,
'a inferior 1':II'a fi n mo fi III,
na occusião

:3.a

()

discipliunr.
III mto

lIlPtti(!a

,I" pa~sal' :i ,'I'g'nnda.

ollicinl

da;o; pra!,':!
lia lllai

(la (

'li 'al'l'!'<raclv

qu.mdo
,

proccd

tcd

,1·

('11\

t.'(,

Cl'i}lltll'êl!,'~.o

do rc ei

til

r :' 'Il ~jfi(';l(",lo do l'OmpOl't.l-

vi, L

('

a \lltillla i'nlfa foi l'UlTI'iltal a ida,l (111 tl'an _
u fim de lllodili ',ll', h Il!'Ytlla-

amw

<j1lan(io a jtl'afi 'ou
a lJlP~lIl;t ('Ia ..ifil'l.l(', o, ('omturlo
p 1', <i 1\ lULU 10
('Ill'on!l'1l ,li. 1" 'Heil ('1111'
(J
Hum .')
a (~l'H ·id,
(iI
pUlli«;õl apollt: (la' I :t lIa iii, ,'UO (lo {'umportllUl IIlu,

('l"'/; 01',
lU IIt(·

far-; •

i Iln (la

!t'1

I'all

11 (1'1 Illoti\':-

Exemplos de escripturaç o para o ca o d p
á prim ira r erva
1."

2,
Foi l"lIIido
qual/', 'III' rela

sagcm

ORDEM DO EXERCITO N,· ~:!

4,°
Foi /111 nldo com f riut« dias de /)I'i8(1II correccional, óai,1'(1
posto, reprehensão 1'111 1/1-deIII )'I'flim('I!fIlZ e ('Oln de: dio"
di' ddl'l/~'ãl), A,~ f(/lt((,~ mais habituiu« foram. JJI'01Hl/i("ld,'"
di' I,,'l(/J.:a~iio '/lO ,~I'I'I·it;{J e pOllCO 1'NIJI('ifo lHo'a com o' ,"l/jI"
rinrr«. Tn:« mau comportamento
militar.
II"

6,°
Foi })lU/ido I'flln rlnt« dia» di' rI('tel/~'êio I' 1''11/ ('OII.~I,l!)(} d,
foi ('I))/(!t-IIII1((do ('ln dez (lJIIII),~ de tll'jIlH'IIII:17o mllito«,
'n"I'
}II',~,~il/w comportamento
11/ il [tar,

[111/')')'((

G,"
Não [o!
meut»

p/millo

di,,,'illl;IIIII'/lII'IIII',

'lh",

('J'('III/lllIl'

('lIm/IIII""-

?IIiliillr,

Exemplos de escripturação para o acto de passagem
á segunda reserva
H, 11 pra':ia. j)llílS1U', directam
ntc, do serviç« li -tivo pUl'a
a ,eg'unda r sorva, t rão applicnção o ex -mpl.» dados para

a pasi'>:tg'JU (lo mesmo serviço lL primei rn I' .sorvn. ,'l', po
rém, .stiver já li 1I1H'iuda nn primeira,
'('gnil'-i1 -ltao n~
('gllilltl'~:

1."
"'IIi jJ/lllidll
'UIII
l rr« tlillH di
f "(/lI"!//'I'NHtllJ
do art i!lu / ~ / ." do

'l~"'"

1/1/

',A

1'1','11'1'11

1"'!/1I1I11'

)lI'i"110

/1""

1'(I/'I'('(,l'iollftl

/'('!/I/l((llll'llll/

CIIII/IIIII'/,'ml'lIfu

da»

"'I'SI'rI'IJ"

1II;litlll',

2."
PI/i )ll/llirt/J
dll,'

ri"

I'

I"JIII

.fill' Illdul/llo

')'I'[ll/l((IIII'1I111

IlI/dllUlI'II/0

1/1

.\'1;" .lili
(.1"'111/11,,1'

Disposiç

,~I,i,~
1IIeZ('H

tllI,'

iii/II

/"II/itl"

'n'I"

/III

/:'

)'(',"

I,.,.s !ll/ur111'li:11IJ;1;1,"

1'1'11

11/111/

('11111_

di,,(

;}11illll"I//lII/',
mili/or,

'n ,',

/III /.'

1'1/1,

1'1',(

relativa á casa -Baixa do elfectivo do exercito

'lo dl'v4 t4'r IUli
1'111 I'rlll'('

1'1"'('1"'11,',

rllI

1',

('1/111/111/'11111/11/111

O

dI' I'I';,W/IJ lIIilil({1',

V(',! /)lJI' fNIiI"!!I'I'IiIil;(I

11111/1

o,

011

II

oA'rt

d4'filliti\'a

lf1wlqllt'I'})I'
1111" 111"11111 1'11ti"o

(' I ,\"('

I'

1" ,"11111 Jlh

I>

t,~ill
jll'

::. '}

ORDEM DO EXERCITO N." :!:!

posto ti m que o mesmo pr CCi> ol'ja
ultimado
• cumprida' a p 'na inflingida, uu 0. cu tigu applicado ~\l ja tido
-x cução, 'alvo o 'asO~ pr vi tos no 2.° cio artigo 129.°
" no artigo 1:30.° do ,'pl4ulamellto da r" "'l'\'a" de :ll
dezembro d I 91.

a~

Exemplos

de escripturação
L"

Baixa

.~,!'lJiço

tlfI

pu,.

"olll}Jldal'

() 11'I/'jlll

,

/I(

(~l'i-

'"

meiro dia(\l)l
Y ncim 11tO,
c stiv 'r aucrvic'o
:l .uv ,)
ou
tando lic mciada 11. r "1''':'\, o prim iro m 'l11' :~
pra" O nuo t rir se estive' e no mi' mo serviço.
I

....
,

jJ'I;.I'U

rio

"fl'1'il:O

PUI'

(J

Ilk!J,~ic(j

;llcfljJrlt'idmll

I'/(/

,'.

,1.

, .. di' IH."
.\

U

".
JJai,/'C!

tllJ

SII'VI't;()

pOI'

irr

uh"fifllitl"

sir/II,

jJllr

.!"à,) .1'1-

tI,( uuitricula do 1," 1mtrt lM'í o , 1/') llrro I •
J ti" .I(/)/{·;/'u di I .'I:!.
V. ll, .' o sub titut P. tiver . llj ito :l r s 1'\':1 1'1' ; 11:
ii ,I artigo :2.0 da lei Il('! (1', -t mbro de 1 ti', a verbr
~('r;i 11 - r - 'I' ntadu ,lo ruod scguint«:
'" ,PCIII/tlO cllj' ii)
,i re '(1'(;« do /',1'II'('illl) I'/'I"dalldo
rtrlltlfl :l.c, "" c"l'fa'/,
I,i .t,.'1 ", sdllllln"l ti" /, (j »,
t.oi!«,
,I" i.

(,IJf'i
,'11';1', I'fl.
11,°

jJ,ri.l'rl
(, ,'/1/(//,,';,'
,/,» •..
ti, ,{ ....

,III, lU'a

ti, .. ' pl'lIa

lIlAior)

'III •.

• o

.1,

F.. ""/f/"rl""/

,((/ .••

,{, '"

,II

I

.•.

<l

..•

•LO

1-'11:,.,,,,/,,

'If/

""'//,1'111

'11/

.llud,/

/III

•••

••

,

CIJllIúol,

di .••

1ft I

",

,I 1

'"

(1IIrf"I/II1)

I",

•••

"

•••

d

ORDEM DO EXERCITO

T,"

j~

!J ,0

Fulleccu, )10/" lIIutil'fI
rll' [eri.nentos
/'l'cebidol! IIf( I/Ia/IUiI'"ção ria ordem paUiw (l/fI comluü«, lieI batalha ,II' ",)
C/II '"
di) ", rI" 18",
10,0
Follcceu, pu/' //lu/h'" di' .ti'l'illil;lItf).~ /'ecl'bidos
eu! '!tu') ('11/ IIJIIIJ)f) de J)(IZ) tll'8cllljJelllu/t'((
a»
di' serviço, 1'111 ."
,f" ,"
dr, 18, , ,

occasiõo

11((
slUIS

flmc(i'w,

1J ,"
131/i;['(I du ,'I'I'/'il'l/

/1111'

il/ll('.l'id(//III'/Ifl'

Idistado

elll

'"

til'

• " de 1
l~,iI
/Jw',J:(I

rio arligo

eu. ",

do ,~Iruico IIIJ/" 11((11 l'III,,'il' lí di,q'iJllill{/,
J I:i,o do /'I'.fJUlllllll'ldo dI' 2/J dI' outuhr»
de ",
di' 1

termo»
ri, 18ill.

I/IIS

,'
I.),

II

IJ(li.l~a d" ,"'1'1'1('0 J/m'

81' /iI//'(

,~l/II}Jllldl"

rll

'/11('/11 f.I'((

I'm , "

,,'

I'

IIli/:ill/dl)

1/

de

illlli/'id/lll

di' lN".

14,"
lJaixll do

,w'rIJil;" /1111'completar
o I, IIIJIII 1'111, " dI' , .•
lN",
J ,11'1" mIo
,'I I' 111'I',~()I' 1'/lII'I'!/'II'
á 1I/(I'fOI'id(/d,~ /11;l;tar /"f/o 1]111' '<I:jlt 11/1'01111'(((1",
(1./;111
,I" l'I'~J){)I1"'I' -pcruute
o,~ fl'l'lJIII/({I"q militares,
/)(1" erim di "" jJl'((lif'(,t!1I r.1/I " ,
,[~J .• , rll' 18 ...
,II'

N. II. II:sta vorbn tl'llI 1II'I'Iil'III:. (I :\ pl'ill'a (}III', ,'st:llull\
licenciudu 11:1 I'l', cr li e :\11 I II!!' 81'111 dOlllil'ili"
coulu-cirln,
dt'va ter baixa, }lOI' l'omplt'tlll'
" lPIlIPO, I' 1I'IIha Ih L'p, punder nos trihunues lIlilil:tI'I.'. 1>01' 'l"al'l\H'I'
l'l'illl'
militar
pl'atie:tllo dnJ':\IIL' II P('J'lIliluI'J1l'in na )'(' '(,I'V:1.~(' 1'1'1'}ln a
(' julgada, :H'el'l', ('I'ntlll' ('-ha:í rt'fl'rill" vI'rlm"
l'gllin1t' :
"1'/1110 /"'1 SII, foi )lIlf/II,/(I
1m, , , ri, ", dI t)",
I ('III/d, I)L.
11111/0 fi •••
(011 fló,·()ll'idll)>>. ~TO l'II1l0 'spf'('illl cI'(' tI (' ('111pio, II: () t'll 4'11'l'l'm :t I'a :t :ttt' no r tlltado dll .illl 11IlHnLn.

Exemplos de escripturaçao para a ca. a àMellç. o do comportamento mIlitar em vista dos registos de ca tigos, inrormaç o quando a praça deixa o serviço militar •.
I

1.0
••

It

e ereito

uni

II ti\('J' I"....
r
,tivro, 'lpl'licllr

1'1'

'U

Ili!'1

I Illl'ntl'

'1111'10 clndll

I III

tio
I'

la",i'lo :i l'a a Ci Ilterior de tino», p'\1'a
A pl'illlt'it'[l r ervn.

'[11:11111" H 111':11:,

pa ... I'

tia baixa te!' IO!.:::ll', saindo a lll'atOu d.. primeirn
applicnr-a '-hao os exemplos dudos, cm relação Ü
,
,
1
'
ca 'n exUlterior de. Imo D, pa1'à (1II:lIH o a pl'H~.l' }>a' a a ,"
•(l

cu

li

I'C8Cn';

gllndn re: erva.

.,

41

.),

Il'olhas tI(· re::.1s(n
Titulo
'1'1'1 n. toruu r-o '-ha li diz 'I' Folha
Follw do ,(ogi, til d '»: H 1111 tl o
~" ruída, (I l101l1t <1(. individuo (1'\('
se o jlll<11 em ([1Il t im lo. r o fi
ti

De ign ção do e tado civil
-h

a

Siguae

ORDEM DO EXERCITO :N,. 2:!

Designação do estado militar tCorpo, graduação,
numeros e companhia)
~H escripturação
d' estas cu as ter-se-Ira ('l)t vi 'ta () «stab lccido para a 'a a «Grudnnções I' posição ll'l'stl- reeimento» dos livros (1 matricula, tumbcm o rx mplo abnixo indicado,
Na prim ira l'H ..a verti u) «C01'po~, d.'~igll:ll'·:'w-h(L o
regim mto (' uatalhao, ou .ornpanhia ind ')H'JI(kllt(', em qu'
:i pra~:t . rvir. lIão l:i 1't'gi~t;Il'ao, porém, U~ di-tricto: de
1'0 .rutamento c r s..rva '1ll qw' a.. 1'1'ltl::lH li '('II('i:\<111.1'1 na'
l'CS rvas forem bHC 'l'ssivunwntl' clIllul'lul:ts
por ,tr.\itu (h,
transferencia dI' domi ilio, nrm tmulx-m OH ('Ol'pOS " O.
numcrus
com CJW' II \'l10 r-; ticmn "I; 1'('S('l'\'istas apn'tit'lItados
no serviço activo em uni 1:141(' unde uão t'....em :L nl:lll'i"III:1
r-m ab rto, o <lne d(,vl'!'ú. 'nllst:n' das lIotas l,iog"l'aphieas,
irão s l'li aberta 110\':1 (\UI':l horisontal «mquunl« :h P"HI:as S rvirem no m slHn ('01'110.
i O' a !:I mtamt-ntus
das pl"WIl.'i tl':tllsli'l'il:IS d.h g'II:II'<I:I,;
muni 'ipa. s 11,;('nl pal':l 41 I',"('t· 'ito, 1'0)' 1ll0ti\ o (],. Iii' 11l'ÍullI<,utO plll'lt ;t l' 'SPITa. no (',LO dI' j;í t('l' 1lt :l mntl'ic'uln
f'm ah l'to 110' ('UJ'pOH olld' fOI'PIl1 I" 'phidns
s,'I'no l'f'}1I ti.10:; "tliz('r S I' '''f>pitant 'S a l'l't:ls ('U"''', pUI' "lIi'o dn,
p t'tPlH'.·llt.'s ;Í(lUI II".. glull'tln", I''\I'I'PC;:O I','itn ;', ('O)ll)l:tIIJlia 4111 bataria (1 HO )'('.'p (,tiyo 111Illl ')'0.
.I.

(l

Exemplos de escriptul'aç o

Rcgilll nto dI' illflllltt'ria II," i-I." h:tl:~lh:1o •. , . , •....•.

,.

:-;oldl1do

'1.-

2:();! I

.!

Designação do estado militar. (Ass ntamellto de praça
}1,.

1'1'1'\ 1'1'-
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<10 corpO::l, dando para isso us com
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tos das praça::; tmnsfcridas dos :>."S batalhõce para os batalhões activos do mesmo regimento, com a indica 'ÜO do
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Como r 'gm g-cral, quando n'alguma unidade s lnnce ,
na casa «Observações durante o tempo do serviço: () num 1'0,
companhiu ' batalhão em qn' o res rvista c t:i. apr sentado, é porque: na« t m n iuntriculn nhcrtu n' ':-ia unidad«,
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hão uunbeiu verbas, indicando até quando :t praça fOI paga
dos seus veueuncutos e a (lívida qu dcixou
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1)llsta'

LI. o Registo do material d« gll '1'1':1,
12,0 Registo da mobilia p ut nsilios.
Art, n," Do oecorrido llas sessoc
i Iavrurá
a 'omp
tente acta no registo u. " L, III 11iionaudo- (I a propo ta
HpreSt'ntaela', as d 'Iibcraç(\ 'S qn' :í.c -rca d'l'lll\l:I ~\(' tomaram, as trl\nl:lal'~O'
It' ctuadns I' os valere 1', ist nte '])1
cofre depoi de r -ali adns I'SSIl
',A qunntia.
serão mcnciouadas por <' xt 11 'o,
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d(' 1. " " I' nmido em 'I'S~t n O~
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abaixo a~l:Iigllll(lo,
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importa fi Ilppl'O '111'. o dll d lih('I':Llo'
(lo ('OU l'liln,
~ 2." \lllUdo t'
(':I~O 1))'1'i 'to 110 :.rtigo 7." o l".
(H' ,tivos ('Oll1I1IUll(lnllt
f;n': (J talO), '''I lavl'al' ada, <JIH'
'I. jO'lllU'
,1I1l. (l'llI('~
I' 1Il1'1l('iOIU'mt!)(lo, o
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serão fornecidos pelos conselhos administrativos
os precisos livros de modelo igual ao do registo n. o !l do regulamento da fazenda militar de 1864.
§ 1.0 Nos regimentos de engenheria e de infanteria os
livros das contas correntes das prnçns serão rubricado c
numerados,
por folhas, pelos majores commandant
dos
batalhões, qUE' nas fOI1HU:i do rosto lavrarão termo de abertIilra similhsnte no de qu ' trRta o Hrtigo 18. (); nos outros
corpos, pertencerá
e ·te serviço ao major fiscal do I .gimento. As rubricas poderão HeI' feitas de ehancell , declarando-se esta eircumstancia 1108 termos de abertura.
§ 2.° 'I'odos os documentos ro pectivos A escripturação
das contas correntes de fardamento serão entregues ao cer a.rio do O1.H s lho admini trativo, que «m todo lan<,'ará
e rubricará
a verba de oregitlhulo» depois de eílectivamente haver escripturado
as SlWI:! importaneias na conta
geral do fardamento (registo n. tl 4). Em scguidu S 1'&0 os
me mos documentos
distribuidos
à' coinpunhias ou ba rias a que digam respeito, para IJHO ali s{:jum lnnçada
as
competentes erbas nos livros das contas correntes, o que
será attestado pelas rubricas (10<;l'('~I)(·{'tÍ\·os eonnuandantos, voltando os documento , dcpoi , ao con ielho administrativo para serem dcvidam mto archivnd Otl ,
§ 3.$ Pertence
os commandantcs
dáS compauhi
ou
batel'ia!:! a organisaç o do balanço
trinWll MIí do deoitos to cl'Nlitos das pra~al:i, uja 0."11.·ti.Júo . '1';' at tada
p~ a rubl'ietL <los llllljol'e
nl:i{'ael' do (1(,I'PO ou butalh
Igualm8nte
{'ompetf' ao ('()IIlIlumdantt ii ch. cmnpanhills
OH bat~riaB flll'll '(li' ao
()Jlsdho ndminif\trlttivo,
q !tando
lhes for
xigidll, uota daH im}H))·tllot'ia
qUI' ('OllHtituam a
toWidnd
do debitos e enditüs dalj pl'llC;IlB,
Art. ~H).O Para. II pl:i('riptllfl\ '!tO dw; <'OllljllH1hilll!!on h/.h'ria", Fil! Ilart<, a<lminist ,ativa, aI '111 dos liVl'Oli , PIit;t!U, (' folha' vlllant1l8 d quo trntalll o n. o ;). .10 artigo :!O. o , o artigo 24,11, Jlllverá O· AI'g'uinte
I' t1I'J'llo' ,ttlxili:U' s d, s·
.criptltraçlo :
},o Oltdl'rllO H1U1IIHI 01 11i1tI'/l 01 . qUt' influmn no v !l.cimento das praça:; (mOlleln 11.0 11).
2,11 Diurio d ... tiittllt
das 11m '/IS lllt.uc,lu Il,o 12),
».8 ltegisto
di{ prw:t
homuIu' })III'/t r:mc)w (moô )(1

°

D.e

(3),
4," H.egi tA, .III liVI'llIl<;1I dI' "Ill,'i'if' d P
genH, cm scpill'lldo (lIIutlfJlo 11,°S 14 {' H»).
Õ,· l'
n,P

161.

tribQi~Ao do

v ncinH nto

á

H f'

pl'/I

'AR

de fcm',lmodl'lo
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ou concertos
distribuídos
ou feitos 1108 corpo:; a qHe as
praças tenham estado addidas.
§ 3.° Nas relações de vencim mtos das prnS'3 addidas
se mencionarão,
na columna das observuções, 1\ importancias por que srio credoras ou devedoras ao conselho administrativo do s u regimento,
e todas a, outras que alt raram os seus debites ou ereditos por cffeitn de distribuição
de artigos, de concertos,
tc., ou dos descontos r alisado .
Art. 28.° A relações de v mcimontos das pJ"ll~'asde pr t
c as resultas geraes dos me 'mos vencimentos liquidado C
a us r sp tivos balanços,
'('rão fonnulndos conform . o'
mod los n.OS 17 e 1 .
Art. 29.°
ontinunru em vigor toda lIS dispo 'içõt, rclativas a requi 'i 'Õl" d pr it, fardmn mto, ran '110, pão,
forragens,
ctc., e quaesqul'r
outras não comprehondidu
n'estas alteraçõ l-i, • h -m a sim ficam ubsistindo todo' O·
documentos ru o exprc rsnmente t'liminudot!.
Art. 30.() TO:; regimentos
de (·ugeuh riu (' de infanteria, as attribuiçõ«
do t ·lI('nt o coronel fi~t'HI do 'Ol'pO pn
sam a ser c. l' 'ida })(1108 majores commandnntes
dos 1)11talhões, na parte qllt' disser reI']> ·ito {t ti -ali a','t o elo ~ rviço administrativo
das ('ompanhin
. v'riS a','i'l.o (' confl'·
r 'ncin dos rcsIH'ctivo
UllH·ntos.
Art. :31.° A . '1'iptul'H('j o . ('ont:t bilidlllll d' toeI o.
consolhos adrnini 'tmtivo
(I,~ 'orp()ra~Ot'H • (·stnh·1 'CiIHCll
to militares S('rIÍ- feita, qUllnt
po~siv('l, ('IH IWl'monin • III
o quI' ficn dl'tt'I'minll,lo pura o~ , rpOIl do ~'l'I'('ito, olimi·
llIUlllO-H(' elos reg-iHto!l par/L o III(' mos (·Hlaht·lt'l'iclotj 1\'1'11'1.
lus (PH' for('llI 1'('('0111. citlHIIIPllt(' illtltl,i~ ou illl'OIl\'('nil'lIt '.
cm cnda (·o1'pol'<1.
'ão OH ('stalwl('cilllt'lIto,
• Ild(liciollando-

ao

se-lh
nos

tj

01'\ qU('

f(JI"Jll

PUS rcgulllllH'ntOl-i

iJIl1iR}H'II.

aVl'i' (' ('

c.'p('('iat·H.

lll'lH'11I

indi ·ado.

,I· (·m, 'Iunl' H(' :t1'l'('llHltll!,'Ot'l'\ d('
pnm () I'. ('rt'ito, :IR COlllllli SOI'S ou ()n"l'n\()~
, (111(' :\s IIIPl"11I1l tpulwllI 11(· pl'o(,('(1 '1', dllrl II
('llItlprillH'lIto
no (ll't( 1'lllinllO" no. tlI·tigoli 7;S.", 7 t.0 (' 75."
do reglllllTllt'llto "pral da cOlltahilidlllll' )lllhli('a dI' :H dtO
Il rosto (k 18 1.
1.U O pod'l'i\o IIrl'l·lIl1ltlu·· (' l'onjllll ·tllllll'lIt' fOI'III'cim. nto diwII' () , d '\"('11110, )lol'tllllto,
t'I' IlIUIIIII 'indu
I'
reahtmdll
H<lllElradalllPIIII
"
111'1'1'11111111\,0('11 tlt- tin nll.
no
fiJrll('('illll'lIto
til' g'PIICI'O parI! 1"111('110, d· fon':tgt II (!P
calçado, dI' Dll'tlil'lltnl'nto
nhl"n
I tt'_
§ 2." Do oC' 'orl'iclo 110 I~t'to II" 'IIr1'('llIlIt I~' n 1'1':111I\'I'atlo
o compet IIt· IIlIto, 'l" on titnirll Hill ('ontt'nto 1'1'''''i tlrJO,
Art. 32.0 Quando IWjlllll

fOrlH't'inwntos
admini!ltrativo

*

a

" do qual se xtrahirâ a nota
moo trativa do mod 10 n. o
HI que será enviada li dir ~ o dn admini iraç:ão militar
ou' aos connnaudo
gel'ap
de 110' nheria ou d artílh 'ria,
segundo a natureza do f(n'ncc:inwnto,
~ 3,0 A supraditn direcç I) ou o. un-ncionndos e mmandos geral'
0Il1Il11mical" o opportunnm .nte ti commi _
são ou conselho a approvuçaD ou r 0 ic.. o do .ontrato.
§ 4,0 e o contrato for ap}ll'o\'ado, a -ommiss () ou conlho intimanl
os ,djudi 'ntario
pura (1'le a .• ignem iom
IIS fiadores
a v rbn l'('.'!w(,ti\,a, qllf'
t'á lavrada vm
guida ~í as ignatura
do contrato provi orio . no' ti"

mo , guintc s :
«T ndo .ido nppro\'uda
. ta arr ma ~1 o, ' gundo foi
communicndo
m nota Il,o '"
de , " de , " dn , " l' ,_
partiç: o da , , , (Dirceção da ndlllini tru« \0 militar ou iommando gl'l'al de , , .) j • ti lido () Ildjlluiclltllrio.
,11'1"
cntado
rlocum ntos auth ntico de haver '1Jl (1,po it:.t1u nn 'ai.'a
,., iral di (11}1O ito , :i ordem
~ de , , " a, importnn ia, , :tnLI 'ida para l'aU~1 o a 101'l\ 'IJII utos r <J1l' olm rarmu ;
a sab 1': F. ,,' li (lu/lIltia de ,'. rl"i" f, , " a <}ll:lnti:
<1' ",
I' "i", pt '"
torna- , d Ilniti\'o o pr
'nt contrato,
(Pl pam 'l' fim VII'
't' tI \'idalU( Ilt· ,('Hado e novam 'l!te as iO'nado }l'IOiS JIl mbl'o
'"
~I>ll omllli .. : o 011
('OU
lho)
P ,loiS adjudi 'atario I' 'u fi. aOI" , Em ".
di '.' d~ 1
Ir
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b)

que meio ~H' tornaram publico« o' annuncios t'
da nrremataçào,
tran screvendo-so
no auto as
mesmas condições
e não houverem sido public,tda8 no
Dia1'io do ,f/Ol'/'rllO;
(') Que foram lidas n'aquello neto HS supraditns condiçõe , Íli! qllaei! 01:1proponente
(' 'PlIH fiadores dpl'ial'aram
POt'

condições

sujeitar-se;
ri) Que maia declarnrntu

'njl'itul" o tt todas ti" )'('r;1' 'divas prescripçõo» lPglH'H (' (lesig'lllldanH'ltt('
li" do" regulamentes da contabilidndc publica <le 1ti81 e da fiuw))(l:t militar' de 18G4, obrignudo

as suas

p . HOIl::!(' bens

})t'('j\

ntes

e futuros ao fiel desempenho dos li us ('ompl'olllissOK:
1') Como segnitlallJ('Jlto se pI'(}('Pr1(·u tomando conhecimento das propostas npreacntadas (' a ql1l'1ll foram ndjudicndos o fornccimcntos ;
f) QtH' o :lIdo lavrado constitu«, para itH!Oi' mI (·t!'t,iü)
lCO'llt'H)
Hill contrato
pl'oyiHlI'in,
tiO cumpriment»
do qual,
.1(> J~ logo, fienm oln'igadml O!\ :uljudicatal'ior!, l.! qll., )IIH'
purtl
(la f;lz(m<la pnLli(,;L ,'1' !Ol'llill'Ú igualmen«
obri 'ato
rio,
for i'lIlJH'I'iorllll'llit· appl'o 'a([o, Jogo ({lll' a I'PH1H'ctivH
verba d :lpproYllc~H) \' ('(I]) 'I r:-:flll 'lll ('onlrato (!dilliti,'u
~c.i,'l, .'al'tl<la, .'cllada l' II "j"'na(!:t p.·la (COlllllli ,ao Oll ('0))81'1110) (' (lt'lo:-: adjutlil'/ltllt'ios;
,1/) quo os IlIljlldic:I(:ll'iOiI 1>(' ('ollitl('I'amO
illlplil'iLmllllllt"
tlef;ohl'il.!'ildofi dot'\ ('oll1promj~~oi-i (I1lt' (lI1llar'alll 110 contraIo
I'l'oviHorio
1'0<1 ••1'" o ]pV:llltal'
OH
('11
(}"PO.-i(OH
S(',
no
pra 'ti qUf' dt'Vl'I';'1 (II! it"llal'" c, clpi aI' (h 1111' '"I' HoI iti.':Hla
a 'lppI'OVIl\.'iLO ~tqH'l'iol' (lo III.' IJlO (',mt rato,
~ H.I! OH }Jl'OPO!h'IIt.,
II «(Ht'lll llo al'tu da :u'I'('maL:11,'
lião 1'01' :uljlltli('llClo ((II'IlI'l'illl.·ll!O alglllll po(l.rilo
111'.-<1.'
log'o, }"YlIllt:n' o, IiPIl <lcpoitn
pro\ i 'ol'io:-.,
jj('

tj

(I

Ad, :~:l,(1'o

(I" {'ar!:t

tll'('llrMI

fi

('alil'llll'ii.o (1· todu a "'l'l'iptlll'a~':1O
:l<lllliui
Lmtivo 1,.. lati 'II 'lO Il'illlptn'

~ 1," g t,

iif'l'\ i(,C)

l(<pado d/l :ullllilli

('l';j II"

1l';I('ILO

tl'i1ll'H(l'I'

('

)'('ali at'· ('·),a

1'1'II('i I

do

('OIlfH'lltn

lI11tt'l'illl',

(11111)('1111

lIlilifal',

!r(

1<1 ) 11 II' llUI fi ('ai d( •

II ([11('111

I)

('(')"

ttlri

I

tio

('un, 111() lH'( tlll'il t()(lo o (' ('IIII'('('illH'lIt(l <iII III' r(U"'lJl
1'('(lulo.,
(' 1I[)I'PHt'lltm:í. tndo II I'q;i t, tio ('UII (,1110 I' (I
(lOl'lllllt'IIlO
(lo (1'1(' t at'" 'a pam II 'olllpll'tu \ ,'rifi('II('uO do.
m mos 1'( ~i to .

, lt 2,~ ,()
for

pI'

oltl'I!/Ido,

i(1 ntn do ('011 dlao 01'.1('11' rlÍ 11" lido II!
11'11' II. fa("t1t(1 ao fi Pld o (', Hill I \ ,!'iIi /I-
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DO EXERCITO
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('ào dos valor is -xistent
cm cofr
m arrecada 'ao, :í.
;'C pon 'abilidade do mesmu COIl' lho.
3.') Terminada
a fiscali:-;u('ao, lalH'ar:i (J fiscal em cada
um dos r gi 'to" a verba d(·' u Vi to '. conferido»,
" m
nota dirigida no pr sidr-nte do ('Ol1S 'lho, indi 'ará O' ado'
ndruinistrativos
quc tiver jnlO'aclo menos .onfonnes .om o
reaulamcntos
c as c1ifr\'J'('Il~'H 1I1H' (r 'IIC:I pm; ram ter re'ultado no movimento dos fUJHlos, ou f<lní. d '}am\'ào de
quP 11.nhumu duvid» I' II!· ofli')'I'I' . ua ;;I'l'cllcia do con-

*

ilho.
AJ't. :34." ..'a prim -irn ll('S~rLO (!11l' tiver 10;;:11' dep i da
tiscnli 'H •..ío, dará o Jll' »ideut« conh« .imento ao «mselho da
nota qu' tiver r cehidn (lo fiscal, que será trunscripta na

n 'ta c' til'ar<Í, arelIÍv:lIla.
~ unico. (~llaJlrlo () t'1l1l~('lh() ,I' n: o l'ont'orllll' 1'010 as
ob 'Pl'V:U,IH':-; elo fhlcal,. diri;;ir:i
ao mini. teriu da 0'11 '1Ta, por
via <lo comm.unlo
OH lJl~jl('I'(:<LO
g-I'I'nl lIa anila, uma (','po.
:si\':w jnstiti '(I tiva 110';s 'tI. neto, .
.Al't. :3;).° 'J'o(lo,; (l:'; registo::; findo", I' ],e'lll a" illl o' r ':-;.
Pl'clivo,;
elo('llIl1l'ntol'i, :-;el'à" :n' 'hi\'aelo~ lia 'clTt'taria
do
eOllSl'lho
;ullllini.-trativn
at<" ;~ J>l'iltltil'<l ills}>!' '<;:1.0 "l'ral,
(Pll' .iUlgHI';'t ('til Illtim:t ill,talll'ia
<la ll'g:did:ule lIa ;;('1' 'li ,ia
I' lla n'g'IlI:tl'iel:l(ll' da ('!'iCl'iptlll'Hl':LO
!lO perioao
(Pll' lu 11\'('1'

(1<-

ill:-PI·('('Íon:u·.

:-' IIl1il·o. O: lllo(ll·lo
o;

<la 1·,';Criptlll':l)'lll

para
cla:-

I', tI'

rc ..i

'1I111pauhia,

til

('UIIl

lU (' I!), <[III' }1oI1('1Il '1'1' lltalln lTil'to.
mo illlpr' _
litl!ogl'IlJlha(lo' I' 1'lIlI\:1 (lillll'll '" <pI' Ih, \' 111<11'iglltula ,

11,0

soo

OH

:hi.o (trall

.\rt.
ti

VÍ"I,l':I1'

110

m'o,

l'lll

1 ti'

':lIn

I

(\1/',1,

iru I'il/li

itlll'Ío).

J.o d

\

1'1'1'

011111111'0

·lellll.1'1I

el.

'I!tl'

(·oll1."

'imll
!J:!.

1'1'0

1

( u/III ide)

i"o Fil I ftulo,

.Im'[f' ('UlltliJo

( o7·d iru "/',,11

11'0 /'1I ·tll

g tli 'onfol'1Il .

o

di!'

otor

r

I,

(I,
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1
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DtO
ti
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1
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tn 15
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'ECRlfnRIA

O'ES'rADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
:) lYE E'l'EMBRO DE 1892

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1. o -

Decr lu.

iecretaru d'e Iddu duo uegotio. d.1 ~lIma- Repullçá

,lu ~~binf'"

i o " (li posto no UI'C]' to de 24 d
irtud« do prvcvitundn no artiuo 44,0 do decreto voni forçu d,· lt·i d" 2,' dv outubro d
l~nl: t· convindo 1'\'O'UI:II' II -rviço '1'1<' Os a. pirante
a
ofli 'ial'" habilitados 1'0111 o 1'111',,0das :lI'IlW. d" cavallarin
OH <1,. iníauteria <1..., "UI pr., tar nas ""l'ola
}>l'atil·u.· e no
t'O]'PO, tio 1', 'el'eito. n« tt·rIllO.· do mencionado al'ti~ 44.",
atI" "('I'eUI jJrolllllvi([os ao po. to d\, ai f"l'\' • ,'III haruionin
voiu o aiHl',)~t() I!O :n·tigll 1,.j7,O ,lo d'·('t',·to iom fllr!;:t d"
lr-i d,· ;~() <l,. outubro ,1,. 1.', I: lu-i 1'0)' IlI'm I["C'I"'I II' () ,'_
~nintt' :
\l'tig-o 1." (). a, piruut«. li "IIi ia I' da urina d,. vavalln
'I\'ndu licudo

nuvvmbr«

ria

~\']ll

(' ft'e

dt· lHHIi,

von 'OI·I',.r:lO ao

l'IU

I"'l'iodo nnuual

d,. iII

tI'III'"

II d, que

Irutn o al,ti rI) I~) O do 1""'ltllIlII"lIlo (ln " '01: 1'1' ti 'H da
sua nrmn !l" :! ,I,· maio ,\, I, '!IO, 1'1'('01111111\0 1111 ('OI'PO
a qu\' 1"')'1"11<""111 t"I')uin:ulo
•illlll.II•• IlI'riodo .
.' Imil'o, Ao a pil·:IIIIt· a olli"ia'
.t" ,':1\ :dlal'i:l '. :ll'plil'<I\'I'1 n tlis"o~to
II" 'Irliuo
2:i.n d" l'il.lIl .. l't'~III,IlIll'lItO.

Ad :!.~()

,,!til'illt· tia: 1'111: d,. inf/ln ('ria
de iu h'III')1 II It 'til
t
l't·t;·l'\· " al'litro ;:;-"U do 1"'1;nl:uII IIto da 1"'l"·(,ti\:I " 'ola
I'ratil'; (I,· :24 dI' abril d(' J.
I') IIi, '<lld" "III (!tu
til!'

l'olll'OI'l"'I':w

:1

!lil'alll,

li

ig'lI:tllIlt'UI,

ao p"I'ind"

no,

ma.,

. tl'lIl','ao

,1"

1"'1) III:1IIlt'1I
l

1"lIe 'llI.

o alt'·I'Ua<llllllcnt,·

1'\'('1'\11'1':

'III" tmtalll n. :lI'litro

:I"
lo,

1""'011"'11110
II

"di

II

to

"m
110

11':1'111

:l:-"O

II" I'

:10.0"

I'iodo

,'<ruida 110 ('UI'P"
:I:!.)" .li.

1II'tj""
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)l.j

Art. 3.0 Os aspirantes a officiaes, nos primeiros tl'PI'
iuezes de serviço nos corpos, coadjuvarão
OH primeiros
sargentos
na «scripturação,
contabilidade
(' administraçâo
das companhias.
Art, 4. Terminado
este período l'l'sjJondl'l'rw L)('!a. Hlla:-,
companhias
durante tres mezes, podendo, n'ceu- u-mpo, mi
I'PHjwctiVOl:I primeiros
l:mrg(·ntps sr-r impedidos na f::ipCI'!'ta
ria ou vm outro serviço l'l'ginwntal.
~\1't. (). o Os aspirantes
a officiavs, q uando promptos
f)

para

serviço nOH corpos, agrupam com 01" primeiros
sarpara todo o detalhe de serviço, com ('.'('('pção elo
lIa direcção do rancho.
unico. Alem do serviço qU!·, nos termos d\'sk
<II'
Ligo, [h 's pertencer,
e terminado o tirocínio exi ido LH'
los artigos 3.° p 4.°, farão um destacamvntn
ou diligeng't'IÜOf::i

*

eis,

havendo-os,

sob connnando de capitâo, sendo 1'1\ 'arl' contabilidade
elo 1'('f('l'ido rl(\~
tacanu-nto ou diligencia.
Al't, G.O Concluído o tirocínio de que tratam OH artigos LI', 2,", 13,0 c 4." ::wd\o os aspirantos
a officiao« (>111'
pregados IIOS diver os serviços l'cgillH'1l tacs, e de profcrcncia lW~ de instrncçao,
('Oll tilluando no Bcrvi<;o d(' ('H\'nln

l'('gados da \'I:!cl'iptnração

dos primeiros

*

çlOf::i

n'aquellol'i

sargentos
HI'I'viçol'i.

08

(PI(' não P()dCl'(~1I18('1'

ClUIH'\'ga·

unieo, Na tileirn, tanto llU: e. 'lll'('il'io" cOlllu ('m qual
quer outm fOl'lllatul'a, desempenham as fllnc<;lÍclS de porta
CHUmUal'tcl' 011 POl't!1·1.J:l1Hldt'U8
I' /lI:! d(' pl'imcirOH
::!argen·
los, I:!uul'itituintlo 0['; ,'frt'di \'01S lia 1"11:1.falta, ou ol'<.'upan<lll
01:\

~ogal'(~"

(IUI'

csf('i'I

OI'I'II}J:II'ialll

,'P

fOi'l.'(·m

HUpl'II1lUll\ll-

l'iI!'lOH.

Al't. 7," J\ pl'cecueul'in entr(' U8 a~piJ'al1t('1'i a oHil'ial'i'>
ltabilitadOiI l'UIII () curso das l'(',pedi\'Il,
<11'111 1;('I'à, para
t"do Os (,m'iloi:i, 1'( guiada p('la HlllL sitnaçao 1Ij,1. (scala do
li 'c(',;so ao posto <1(' :df('l'('s, I' ('I': II cllllf::iidt>I'ado. dI' l~:ltegOl'ia !Superior a tod()~ O~ d(,lllôli~ :tlSpil'lllltl'H, (lI:!quae I'·
guiamo Ilnlre si :1 pl'l'l'I'd, ncia, 81''''1111<1(1 o, ,1'118 }lO, tn I'
,I ti tignidad!'.
\lot, ti." 'I\,do' o a. pil':tIü!'); a ollkin'
tPt'1II di!' 'ito :1
alojalll!'lItll
IlU qUill'fpl, Jlu)' I'olllpanhia.
UII ~l'lIIH)
(I .. 1'0111'
pUlIhi:<

l'Ollfi'l'IllP

a

l~ollllj!.'(

I'

UU H(IH:lrt ItllU\'lIlu,

[11'111

('UllIU ao till'l!cI'im lltu dl' ulOuilia igual .j UU oftil'i:(',
Al't ~.o O' me lllU
tlpil'ante
o JispculiuUO li L lur·
matura do l'l'colhPI' I' d, l'I'I'UOltUl' 110 'Iuar't i IlllnlH!O
.
1 1'1'\'1<;0
.
'
II: o (' L .lalU ({'
' tCllhalll bom l'(llUpo!'tault'llltl
•
•hl. IOU () dj~ d( lil'cl\("\ çl. qu Iqul'l' (' P('(,j( 11.1(1
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,) " "
':t~I'ào «omputa ti08 nos periodo
fixar 1rtf! no' ar ti19os d,
·L" tl" pl't'~wDte decreto,
rt., 11." Não será eoncl"didalil' nça regi tada a nenhum

uspirunte

a,

official habilita.do com o curso da respecti

\'/1

urmn cm quanto nao t>atisfizer ao disposto nos artiao
l."
a 4,0 d' este decreto. Findo, pOJ'I'Ul, o tirocínio, e quunc1,u
teuluuu mais de um anno de serviço effectivo como asp~runtes, poderão gosar i:leSSPlüa dia de licença com vencimento, concedida pelo commalldante
du ('01'}>o, ljll:lll!lIJ
a mereçam p la sua applica\,ào c comportamento.
, rt. 12, fi Os aspirantes
II officiae,
habilitado
(")]11
o
l'Ul'80 das armas
dp eavallaria ou de' infantvrin HI'l'aO pl'Omovidos a alferes, na eonfol'mi(lad
do: rtiao 147,° do
decreto com fOl'l)u de lei de 30 <le outubro d« 1 4, qualquer qu seja o período do tirocinio cm qu ' 1:H' aeh m.
O ministro e Becre~ario d' estado dos negocio da g'IWl'!'1I
assim o tenha entendido e faça
x cut r, PI\(.'o, em ~ d"
setembro de 18H2 - Rl~r. - .!nr,ql' Otndido ("1I'f11 ;1'(/ Pi.

uheiro Furtado, •

Hei pOI' b III detenninnr qlH' () voront-l (1(, 'avaliaria cheíe
do estado maior da in P'' 'çào geral da IIH'.ma arma HuO'o
Goo(lai,' ele Lacl'l'Cla Cnstl"llo Brilnco, lião , ~ia l'ontado tw
quadru da arma a flIH' pC']'t(ltH' • nos tl'rmo. cio dispo, to no
artigo 170,° do decrC'to ('!l11l fin'ç:1 de lei de :W cip ontubro
<lI' 18 4, por tl'l' Hi(to nOllll'lulo pal'a dp;,emppn}wr Itma ('om.
mii'ls:l.o dI' st'I'vico depl'lI<ll'lIt(' <lo mini. h'rio da 1II:tJ'inll/l ('
"ltrallla!',
O mini. tro
tt

'sim " tpnha

J'H'temhroOdt,
tll/l

lH!I~,

iro .FII/'t,ado,

I

(I'(l!'!tado (lo IH'go('io da

~W('I''tario

gllt'I'I'a

fa<;a "('('\I(IIJ',
PIl<;O ('111 2 Ut'
In~J. ./111'1{ (fundir/o {J,mlt>.i?'o Pi.

plIh'lHliuo

('

'

rmlaria d'e.lldo do: "'I.0do da uma-bir,

lo IItral- L' Rtparli ió

Ilf'i ]lor hPlll 1\0111 ar (')lPt' do I slndo 111Liol' li I ill,}H
': o gt'ral <lI ~1I'aliaria, o ('01'011' J do r· 'illl lHo dI' \'c V
laria II, o fl, Antonio Maria Bival' d, SOIl '1.
O ministl,o (' e 'l'dal'Ío <1'<,. tudo
II tl'nllli llntell(lido
(' fl\ 'a t'
~.t, mbro U(' I H2.
IU~I, .lO)'!!f
Ilhei I'fJ fi urlad().

:lk8iul

l'

J.

~oci() da "U"I'!' I
P 'o 1Il 2 ti
('m/di () (Y'l1'Ile,·,.(/ Pi

(lo, II!
"lItl\1'.
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Secrelaria d'rslado dos nr~orios da gllma - Dirrc~ão Rml- 1.:\ Rpparli~ão
Hei por bem nomear cirurgiões :~jlldantÀ!; do «xorcito os
medicos cirurgiões pela escola medico-cirurgica (lo Porto,
José Joaquim Pinto, e Lucio Gonçalves Nunes.
O ministro e secretario d'estado dos negocies da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, (\111 2 de
setembro de 1 02.=RET. = Jorqe Candid» Cordeiro Pi
nheiro Furtado.
SfffPlaria d'pstado dos negoeios da guerra - Direc~ãogeral- I.:l R~p..rli~ão
Hei por bem nomear facultativos
v t rinarios do t' er
cito, de 3. a classe, pura preench intento de vncuturas e. i. tentes no r spectivo quadro,
III hnrmnnin com o 1IrtiO'o
15 .0 do decr to com força <1(' h·i do 31 de outubro dt,
I 84, os segundos aargeutos, (lo r gimento de 'It\'allnl'ia
11.° 1, lancciros dr Victor Manuel, Mnnu«] .Joaquim 'l'av:t
n·s da ilvn, e do regimento de cavallarin n." \I,
ntonio
Augusto Barradas,
l' o soldudo do l'q!:inlt'nto
dI' cnvallm-ia
11,° 10, Antonio Affonso de
arvalho, qlH' S' acham legalmente habilitados com II cm () m dico-veterinurio
do insti
tuto de agronomia e vcterinaria,
(I que HlltiHtizl'rlllll
:IH pro
vas exigidas para 11 ndmisaão no quadro <1:1 r ferida classe,
pelas disposições regulamentar
'" publicadas na ora 111 elo
exercito n." 1 de 2 d« janeiro d 1 Gil.
O ministro e ccr tario d' estado dos negocies da guel'l':L
assim o tenha entendido e fa~a executar,
Paço, NU 2 dt'
Hetembl'o d 1 02. lEI.
JO/'!/I' nllldido ("o1'rI"i/'ll I'i

IIlu,it·o "'!H·todo.
S~ml:lria tI'r, lado rlos nrgorios lia ,uma-Dirmoio

gml-1.'

1t1'llóIlli~iÍlI

Em contOl'lllidadp com o dispOHtO IlO ~ 1." eln III,ti"o H1."
e (lo artigo
:3.0 do l'eg-tllall\ 'nfn para a ol'gani ·H\'i\n (la 1'\
s rva do ."CI'('ito a ,tivo cip :n (II' d\',Wlllb1'()
do anno p1'O,'imo p/IJ-'Hado:
h(·j )lar )II'm 110lllt'a1' t'il'lIl'g'iilo l~it1cl:llItl' (II'
I'PR l'VI\, COIII a gl'lldullt:: (I (lt' t IH'nt\'
dI' 1'\' 'I'V:I, tl lIIt'(li('o-cirnrgião lll'lll (' 'cola ll11'dil'o, 'il'lIl'git'l elo Porto, 1<'t'I'1Io"1n

tio .los ~ dt, Almeida,
JUos (la lei,
O ministro
:lssim o tenha

etembro de 1
'1Iluir() Fm'fann.

1)('10 11:1\,('1'

',('crotal'Ío
enumdido

rt'qu('l'iclo

t' t'RI/II'!l1>

cl' e bulo do II godos
faç

x cutar.

dlL gUI·.')':!

Pu 'o, cm ~ Ih,

2, :- REI, -.!()rql' Grmdido
.

t,'l'·

Cordl'il'{J

I)i·
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2.

,1 -

POI'

decreto (Ie 2 tio corrente mel. :
Quadro dos íacult tivos militares
mór, (I ciJ'urgiao ajudante do I' gilH snto d(' in~l, .Tm\(· Nunes
{OIl~:L('().

('irlll'("iltO

fantt"riH~l."

:LO -Por

determinação de Sua MagestadeEI·Rel:
Regimento de artilheria

n.s

Veterin:trio de :3.a ela.', \', () veterinnrio
(''(preito, Antonio Augusto Barrada.
Regimento de cavallaria

'['em'nt',

1

(1\,

n.· 2, Iancetroa de EI-Rei

tenente do rl'gim 'nto d
Alfredo Julio de Lima, pelo pf'llil'.

cnvall: ria n."

4)

Regimento de oava.llaria n. 5
l'oronel, o coronel do l'l'~il1)Pnto de vuvnllariu
Antoni» Frnncisc» (1(' A~niar.

~I.

U

Regimento de cavaltarta

n." 7,

n," 6

\TI'tI~l'inal'io til' :L' t'la~s , () vet zrinurio
«xercit«, Antonio Affono dI' Cnrvulho.

11(' :~.a da

Regimento de cavallaríu n." 7
II t'il'nr~illo
a.incl: nte do

('il'urgi· (I :~jud:mtp.,
.Io.;{· Jonqnim Pinto.

.. ' dll

1'.' I'

ito,

Regimente de cavu llur i n.O 9
(':\pitan lia :~ l Olllp:lllhiu "l·:t(litu.o llo 1('.rilll °l1to 1\,
,I,· \':lyall:u'ia
,lo Prilwiplo Hl'al ('ado
A 1\11 11\1 l' l·jo FoI
,I

O

que, 1H'I,r pedir.
'I'eneute, o ten 'nh' ,lo r '"im snto dI' I' l 111rin 11.° 2,
lalll' iro,; Ül' Rl,Pl'i, ,Joall'lim Alfn·,l" Pn
V p.!t-rinal'io Ilto:L
\'Ia. 1', o 'I'tprinal'io dI :}, ('Ia 'o (lu
l'. ()I'eito, '[:U\1lc·1 ,) 1l1t(l'lim 'I'avlln'
{la :ih II.

('il'\lrgiatl

Regimento de oaçadores n,o 11
I1\lír {lo " '(°l'l°ito,

llI{"I', .. l'il'lIl'gi:lo

.111 1'0

'1\1\(

\1011:':\('0.

Regimento de in! nteri

n,o 4

o !t 111utt do t't'"illllonto
dI' iII llt l'i
,10110 (h AllII 'idu POI'to, P lo PI di!',
'1\'I\1'nt
O

I' ,

u.

21
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Regimento

de infanteria

n,O21

Capitão da 4, a companhia doi,
batalhão, O capitão da
2,:\ companhia do 2,0 batalhão, Francisco • avier Azedo,
Cirurgião ajudantc, o eiruraião ajudante
exercito,
Lucio Gonçalves Nunes,
11

no

Regimento

de infanteria

n.O22

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudllnt do regimcnt
de cavallaria 11,° 7, Arthur .Eugenio <1(' Ahn-idn
~il\'a,
P.. lo pedir,

(I

(O

..j.0_

Secrelaria d'eSlado dos ne~otios d. guma -Ilirecr,iio grl·óll-1.a n~parlil:áo

Condecorados com a medalha militar, em conformidade
do regulamento approvado por decreto de 21 de dezembro de 1886:
Claliilse d

cOJnpor'taJn

n'to exoDl.plar

Regimento

de oavallaria

Alfer
prata.

José Maria Esteves d(' Azev do

lO,

Regimento

n.O 1, lanoeiros

de oavallaria

Primeiro cabo n.? 52 dll
~ilvst- lllf'<lallw dr cobre.
Regimento n,"

&

de Viotor Manuel

medalha de

n,v 2, Ianoeíros de EI-Rei
(l,a

compnnhiu,

FI'/llllOhw()

da

de 08.98.dore8 de EI-Rei

Segundo cabo n." 20 da 1." compnnhin <lo I," hatlllhilo •
.João Gomes da Silv»
medalha de prata.
Regimento

Espingardeiro,

Antonio Pel' -ira

Regimento

Musico d 2,Il

de infanteria

e1HflRP,

n.s 11
ll1Pdlt)}w <1 li l'olm·.

de infanteria. n.O 12
MnmlP) José I edro

de

Sll-lIll'-

dalhn dt' cobre.
Regim.ento de infa.ntaria n,· 10

MllHi('1) de l." 'l/tRMe, .10 é liglwl
m /Ilha de (101m.

111'

Oliv il'lI Hantu -

L" Oompanhla 4a t.dDiini t Q10 mfl1tar
Pri eir
bos, n." 11, Jc;Ao lan lia , C' n. o (i, F ranciscu Paula
Ul dl\lhu
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Commissôes no ultramar

Alferes 0.(' infanteria sem pr ~jllizo de nntiguídnd«,
)}HI
• 'iman (ionH'fI
mednlhn 0.1' prata.
f), o -

Secrel<lria tI'e lado dos n~gocio.' da ~uerra - Dlrec~ão geral-

1,3

'l'h»-

Reparli ão

Ue 'Jara- e:

1. o QUI' no ,lia Hl de ag'osto ultimo R' uprosontou n' e:;ta
secr tarin d'cstado o major de artilheria sem prejuízo de
.mtiguidadc,
Amancio U ' Alpoim de' Cerqueira BOt'gCH Culnul, por t 'I' l'('gn' '~ad() do ultramar, onde concluiu a ('OUlmi,l'ao pelo (lue ti 'a 11:1 arma a qUI' p l'tCJJ(,(' com o pORtO
qll t ,;U l' na ~ituaç () ,II' di ponibilidade.
2,0 Qu no dia i3 do corrente mez c apl'(' entou n'esta
RI' r tnria d'e tado o tenente
corou I de infantcria, José
Augu to Pim ntn de Miranda, por t r regr 8 ado do ultramar
Ih ' hnv I' P rt ncido o U a tua] posto no exercito do reino, ficando na . itua~ào a" disponibilidade.

li." - S",'relaria lI'rslado do. lIegocio da guma-Dirt

'áo ~ r 1_2,3 Reparli~~o

Sun Magl'st:Hll' g)-Ht'i manda declarnr aspirante LI offi
ciul, pOI' ,(' achar compr hendida lia, dispo: i~(J . da
artas dr> lei (1(' 17 d nov muro d\, 1, 41 I' ó (II' ahril UI'
1R4~), li ]ll'a 'H ahni:xo IlH~llC'iollada.
Regimento de a.rtilheria n.· 4
I'loldatlo 11." 17 (la 4.n t'umpanhin (' i:1i 7 U(' lIIall'il'ula,
.10 {. ILt'rto da "Uva B .to.

fi:!4.

OlWBM ])0

eompar-ncia ,I, mdicndn
dias, cOn1;:1<108 d'aquolle
l'er, os paes ou Iutores

uxnncrro

N." ~,l

IIIgo qllf', passados dez
i"ão obrigndos :l comparemio h011ye1' m comprovado
quI"
circnmstancius
cxtrnordinnrias
impedirem Of'. e:11lctidatos dt'
se apresentarem
no d in marcado.
I11St1f'Cç"t,),
('])1

qnp

Relacão dos candidatos a alumnos pensionistas
a que se refere este annuncio
('lnssl' ti ..

do estado

('XI'I'('lfo

1\rnuldo Angusto d Mato
Coelho, filho do fallecido alferr-s de infnutcria Jos ~ Augusto Matos CM lho
)lOI'
11)('nprovoitarem as profer ncias marcadas no artigo 11."
do decreto dr 11 de dez rubro d 1851, s r orphão de
pac o ter a inaximn idade designada no artigo 8.0 do
r guIam mto d erotado em :1 dI' 1l0Vl'JUUl'O d 1 86.
Francisco Martin» Lusignnn de Azevedo,
filho <lo fllJlt'
«ido tenente do exercito ctt' Afric» occid ntal, Antoui«
Augusto

dt- Lusignnn

d" Azevedo

idem .

.101"1\ Augusto Rebollo, filho do faU cido ('apitl\o dt· inran
teria, L opoldo Auguato R b 'lIo - id m,
.J OSlO d Liz (' linha, filho do fnIlecido g 11 mI d(' bl'iga(l:J
l't·f(n'mado, JOSt· Ferrei,,:! da unha .Ju11ior- -idpn\.
Ll'oycgildo Baptista de' 1\1'ono, íilho do alf< l'PS ahno."arit'I',
Antonio AgORtillllO (lt· folio
por lho apl'o\' itlll' 11lllll
da" JH'('fPI'('ll(,jnR llHu'(';vl/lf\ 110 :1!,tig-o 11," do d<>t'j'oto cip
11 ,1.· dl':t.l'llIhl'O (lt' 1 Hi)l, tl'l' a JlllL'imiL i<1:1I11'Ilt'i'lignllda 110 al'ligo H," (10 )'pg'l1lll1nl'llto t!P('I,(,t;l(lo 1'111 :1 di' Jlo
v('lIIUI'O til' lHH(i,
(: i1illlCI'\lH'
1·'lalllinio da Maia, filho do nlfi'l't'" do I'l'g,j.
IlH'nlo tlt' iJltilllit'I'ia

1\."

1H,

'Jo~{'

Fl'ill\('i,,('o

itlt'Il\.'

.Io~{· .\g-m;tinho Ij\'I'l1:llHkti Costa, filho (lo :drl'I'('S <lo 1'1'
gilll<'nto 1\, n ~ de'
"Illlaria d Il11pl'l'Itclol' da J\IIt'1l1:1
nha, Onilht'l'llll' TI, .foao Agof\tinho da A),tn - ide m,
Al'lll:mrlo Sousa
Ual'{'H IIp Almeida
Frl'l'ril'il,
filho 110 1('·
Il nl(' (Ip infillltt'l'i:1 li." I f, Pt'III'O (!t. ,\1.';\\11:\1':1 ,'Om\:1
,"'o/ll'es (1<ndn'lt 1;'.·I'I·(·im- idt·ll\.
Al'llll'nio de Allmrlt\l'I'(l'l\'
Diniz, filho tio ('il'uI'giào :~illd:lnlt'
<lo I' >gillll'nto t1' el\,\'lll1arilt }l," 1o, ,\hilio (Ito 1\1],llIll\t'I'I(lIt·
(la V'OnfUWIl < RrJlli'lH irll·lll.
('11

('11\ ,(' dI' ml\rlnhll

MlIl'tiniltllO
di' Oliv( ira Murl'I'('ILM, filho do ('0111mi slll'io <III luhlliTlil'ltrll~1 n IlI1 III, (~ltndi<ln II 'ti to Mlu'

M/l.IlIIt'1
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:! I

recns - por lhe aproveitar uma da" prcfercneias
mar
'adas no artigo 11. o ao decreto do 1 I de a ze m bro de
1 ;)1 ter a máxima idad« d ,ignarla 1111 artigo
do
l' 'gul~llucnto
decretado cm n d(' novr-mlu-o ri 18>:1(;,
J 0<10 Aueu to do Font
Pereira d l\I 110, filho do primiro btenent da armada, .J oão Angusto (le Fontes Pereira d Mello - idem.
Antonio Carlos Freita 'Teixeira, filho do capitão tonento
da armada Carlo: EI'TI<,,,to Gonçalves Teixeira
ideiu.
l

."

Relação dos candidatos a alumnos porcionistas
a que se refere o mesmo annuncio
Antonio d Passo Callado, filho do capitão de vavallariu ,
Erluardo Julio Gome,' Calludo.
,Josô Lucio de Souaa Di;I", filho do capitão do r gim .nto d«
infsnt ria u.? lU, Antonio Lucio d· ~onsa Dias.
Lniz Filipp
d Serpa e Caxtro, filho do ('apitão do rt'~i
mento n,";) til' infanteria do Imperador da Austri». Fran

('is('u .'()~{', .J()~',.loaquim

• '0111""

(II:' (fa"itl'u,

Relação dos alumnos da escola do exercito que foram pl'emiado, no anno
lectivo de 1891-1892, na conformidade do di. posto no artigo 17.0 do
regulamento de 28 de outubro de 1891
Curso de engenheria militar

a," .\111141
IL rcul: no .JOl'g'" (lnlhul'llo }ll'illH iro aJ',r( 111. a pil'llllll'
nffil'ial - pn-mi« )JI'clIlIiario d,· • O, ono ,~"i ,
.Toao F 'lT'il'a ('I'nvl'i.'o L0l"'" f)1' ()Ii"{'il', Pl'illlt'il'fI :II'
~ nto IIHpi1'lllltt' fi offkiul
1)1'imt'iro }ll'l'mio Ilollol'iô('o,
Alfl',·do AlIgn, to Li",bon ti Lim
Jll'im 'il'o Ill'gt'llt :lpirallte :l offkinl
""g'lIlld(, IH',·mio hOIlOJ'ifi('o
ii

O

Curso de engenheria civil
:!," Anlló

Uoming,)
d(' LIW rda Pinto Barrl'il'
mio pC<'uniario de liO
) r,' i ,

I •

pt\iznno

)lI"
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Declaru-se

:

do regimento de infauteria 11.° l il,
Vasco Paulo Guedes de Menez s, desistiu d dez dias da
licença registada que lhe foi concedida pela ordem do xercito n.? 18 d'este anno.
2.0 Que o alferes do regimento
de infanteria n." 21,
José Fernandes Junior, desistiu da licença I' gistada que
lhe foi concedida pela ordem UO I'X(.'l' sito 11.° 21 do mesmo
anno.

1.0 Que o tenente

10.

o - Licenças concedidas por motivo de molestla aos olllclaes e empregado abaixo mencionados:

Em sesaão de 19 do julho ultimo:
Regimento de oavallaria
Capitão,

Aur lio Julio

de

n.O6

~astr() o Silva,

quarenta

cinco dias para fazer mm de banhos do mar
Varzim

e mai

tratamento,

a com çar

1'111

1U\

Povoa de

24 di' ago to

ultimo.
Regimento

de infanteria

n, o 19

Capitão, Antonio Maria de Abreu Castello Branco, quareuta dias pam fazer UI-lO daa agnaH em Vizella, a come
çar ero 1 de agm,to ultimo.
Tenente, Joaquim Maria Gomos Evangelista
do nrvulhal, trinta c cinco dias para fazer uso das agllas do Gel'!,?: na sua origem, a começar «m 20 (I" IIg"O~t() ultimo.
Díreoção da administraQio
Aspirante
com graduação
Ribeiro de Carvalho, quarenta

nhos em Vi?: lia,
Em

MO Mi\o

ti,

começar

(lias pura faz r uso dI'

«m H do

('01'1'

nte

ua

IIH'Z.

de 21 do mesmo m z :
Regimento

Tenente,

militar

de alferes, Antonio Cnudido

de engenheria

J OMÓ UOIDa Machndo F'llria (' Maia, qual' 'utu

ruas pam fazer

111'10 daR aguas uaH P dr H HalgnduH na
orig >m, a ('omel,'t\r I'm 1 d,' agosto ui ti llIO.

Regimento d
Prim iro t
quarenta dia

mmt(·, .JOIuj\lim
para

trü.tar

artilhoria
d..

.'m

!lll:l

n." 1

Alm i ll~L it " \'.·i II,
r

II

patri

I.

Regimento de artilheria

n.· 2

Primçir« tenente, Januario de Arm\io Ram08, se senta
dias para fazer uso de banl os do mar c mai tratam nto,
a começar cm 1 de agosto ultimo.
Companhia n.· 4 de artilhe ria de guarnição

Primeiro tenente, Ernesto Henrique do. Santos Postana, quarenta dia ) ara fazer U<lO das HgU~IS do Gel' Z na
sua orig m, a com çar om 1 de agosto ultimo.
Regimento de oavallaria n.· 2, lanoeiros de El-Rei
Alf re graduado, José ~jmõ s da 'ilva, Trigueiros, qll~rr nta dia para fazer uso das agua do G 1'C7, na sua 01'1-

g,m.

Regimento de oaQadores n.· 1

Capellão de ~.a ela se, Franci co A~toni() 1 Ire , quarcnta dias para lazer u o ela' aguas sulfurosas na
aldas
ria RainhaRegimento de infanteria n.v 2
Alff'l'e", Agostinho Manuel da • ilva Ferreira,
dias para se tratar em ares pátrios.

cinco

Ill:t

Regimento de infanteria n." 3
Tenente \actu~ent
no rpgiuwnt? d infante ria n." ),
Cario
Augusto Simões, se senta dir s para 'e tratar cm
ar . do campo.
Regimento de infanteria n.O11
Coron I, Jo ê Zef rino .' rgio de • ousa,
nta dia
}'I\1' faz r u o dr
1
das p( r:'
'1\1 I d. na ua orig~m e mais tratam 'nto,;
omoçar em 1 (1 :t"o:to ultimo,
~Iajol', Gregorio ('01'1' ·i: J: rdim, quart nta dia para
fazer u: o das agua da F' 'lglll'il'll 111\ 1m ()J·jrrem U l'om çar em 2 di' :l.go~tll ultimo.
'
Regimento de infa.nteria n." 19
til dl Mato ('ord 'iro,
tratl\l' 1'111 are do cmupo.

('apitAo, .Ianll I Augu
I:

parn

qual' nta

Regimento ue infu.uteri ... n.O 13
oronel, .Jo é ')onçllln d Fon l'a, t nta din p ra
faz 'r Il~O
banho .to mal' I mai tl'AUUllcnto n POvoa
do V p;ilTl, ii ('lInICI',U' ('m 1
ago to IIltimo.

a.,

,I.·
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Capitão, Jouquim
para fazer

(_)Hstl'I-JhalH'o Prisco,

uso de banhos

do mal' lia

POVO:I

quarenta
dia,
d Varzim, <I

cm 2G de julho ultimo.

começar

Regimento n.v 8 de cavallaria. do Prinoipe Real
Alferes, Luiz Augusto de Lemos Vianna, trinta
para se tratar -m 111'('14]1:1tl'io:-;,

dias

Regimento n.v 8 de oavallaria do Principe Real
Antonio N unes HOIl<;/lH, trinta dias para ,,(' tra-

Alferes,
tar

cm

a1'C~

do

campo.

Foi confirmada a licença registada Que o commandante da 4.:1 dlvisão militar concedeu ao oIDcial abaixo mencionado:

11. o

Regimento de infanteria

'I'cncntr-, José

Frnneisco

n." 22

Ri.qucfI Pereira,

11111111.1'

Ilia ..

Obit luu·io
.\~n"t..

i l\[:tjol' 1'1'1()l'lIlado, .Joao 'I'!rl'odol'o ('ol'l'cia.
I:! ('il'lll'giao 1111',1'Ilo rcgim
(I

li
li

'Ilto

(1"

('H(:a<lOI''':;

II."

II

.1Iwin t J n Ii..de l'}o1l81l.
W Jlajol' l·('t'01'IlHl.UO, Itit';mlo Antonio d\, ~all(:,
I ~ l\Iajor I'Pf'OI'!lIilUO, Doming'o, L1Iiz da ('111111:1,

/'
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D'ESTADO DOS NEGOCIO 0.\ G~ERRA
12 DE • E'l'E)IBHO DE 1 92

OnDE}! DO EXEROITO
publica-se

ao exercito o seguinte:

Decreto
melaria

J'l'~liltlo dos O('gufio da guma - nfparli~áo

011"ilbiuflt'

Sendo convcnicut . reunir 1ll um . I" diploma todas a . IIi }losi"oc' CJue ti· -m modificado o plano de uniformes para o
exercito, approvado por dcer ito (]p 1 d· outubro tll' 1 . '5,
c h TIl ns rim introduzir uo referido plano varia. altl'l'tlI'I)I'
propo",tas pelo:; sreuoraes 'Oll1ll1al~(lant·s 'in:;p('c! r
~ 'r1WS d. armas {' chef
de s 'rvH;o:;, a. qlla('. tê nn '1(10
('()J1:;clhatla I' la pratica ou foram impo 'ta P 'la adop)ao
dos novos padrões de lanificios : h i por bem npprovar ('
mandar pôr cm exe 'uçao o plano de uniforme' par. o cxordto que faz parti' do presem
decr -to I' haixu a iznndo
p ·10 ministro i secretario
·:;ta<1o do' nego -iII. da gu rra.
O IllC,.,1J10 mini ..tro e .cr .tario d'c ·tado a im o t mlu 11tendido tiH;a xccutar. Pnço, em 1() dc. " mbro de l 02,=

a-

REI.-JV/'[Jll

'andido 'ordeiro Pinh iro Furtado.

PL no UE MJFOII~E ,I\JI \ o EXERCITO. \ QH
O D[CIIETO U'[SY\ U\T\
"IT

E REFERE

L<) I

(•\PITl Lu I
)IIolJ)() lçô(

AI'ligo I." (.
cito

l:lJllh'lIl

II

pI"
l't'O'I\

1\t

pi
qll'

11:( ru('

110

d

'IT

IIl1ifol'm
lU

d

p.

1l01'1I\

I'

ti.

o

.. '1'-

1m nufa-

G30
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dura de todos os artigos

de fardamento quanto ~íespccie,
qualidade,
dimensões,
côres, feitios e acccssorios e, portanto, obriga á sua observaneia todos os militares sem excepção de pessoa ou graduação,
não lh 's s mdo permittidas differençns para mais ou para menos nas diruensõ ::l,
nem substituição
de matéria nos artefactos aqui prescriptos:
Art, 2.0 A lei e os regulamentos impõem a todo o uperior constituído
em commando
o dever de velar pelo
cumprimento
d' osto plano d uniformes.
§ unico. Aos conununduntc
das divisõee militares
territoriaes, aos counuandantea
geracs, insp .ctores g rac c
directores das diffcrcntcs arma
' .rviços incumbe
'::lpecialmcnte o exigir a responsabilidade
do' commaudant
s
dos regimentos, batalhõ l:l e mais unidades, quando tolerem
qualquer
ult 'rn~llo feita n'cste plano dr uniformes,
Al'L ;L o Os padrões dos pann()s do lã mprcgados na
manufactura
dos uniform s militare
iao o 8 gnillt I:!:
1, o Para dolman , jaqu ta () barretes dOH sarueuto
d
todas as arma , pallllO azul ferrct
(padrüo n, o 1).
2. o Para ealças e t'llh'o
dos :tl'g('lltOS d toda ns arma , III sela azul claro (padrão n.? ..J. •
:l,O Para dolmnns, jaquetas
barretes das pra a de pr t
de todas :ti'! arma, com .'clUi:HIO <l S 8al'g' nt s, panno azul
ferrete (pa<1rao n.? 20).
4. o Para capote
de todas a. pr. ças de pr t, lllt'cla
a.zul ('scuro (p:\dn~n n. o ).
Para
l'III~~s t' cal~II('8
dai'! l"'aças ti )ll'ct
to 1111'>
a arma,
l'OIlt
I.'eln ão
ar' 'lItO!:!, 1lI1' ela azul daro
(pndr: o 11.° 24).
(i. o Para vivos das divisas das prn 'as tI }II' t dOi:! l' ,gimentos do caçadol'c ; vi"ol:! c divi 'IU; <las praças das
companhia
tIa IHllllini tra\,lLo militar; gola, vivos c divi a
das praça
do corpo d(' alllllmos d:~ '~l'ola do (I.' rcito,
pnnllo nZll1 claro (padrão 11.° 44 .
7.° l'anno prdt) (p:tcll'ão 11,° .4:!), para glla1'llit:ot'
dn,
praça' de 'llgl'nhl' l'itl, artilh lia, inf;ttü('I'ia,
('u('a(lor
i.a cOlllpanhia (la :Hlmini lraç, () militar,
." P: uno ':trlll zim, Jltll'l.\ g'1I11'Ililo'
tIa
Pl'Ut ,I tlc infanl 'ria (' 1. I ('Olllllllllhin tIa ucllllini Il'açllo militar,
!l," j'IlIl110 l'IIl'IlI'lllltlo, pal .. t gll U'llipll ' • vivos (lu' pmI

I

rl.O

ao

I

a

I

\,':ts de 'Ilgcnltct'ia, :lrtilllt'riH l' t':t,·allaria.
tO. o Pallllo bl'llIH't), l':ll':l pl'llt' I rl'Í'ol'lnatta,
. 1.° A tlir 'cç o (1 :ull11ini tI' t o Illilit. r rortl c 1'lÍ. 110
C n ·lhos ndmini
tt'utivlJ tIo porpo o lallifício
hl'ÍlIl t'

OlWE~1 DO EXERCITO

".o~:i

do :lrtig-n:-; de unifordevirlum 'Iltl' approya-

, a ofliciaoa,

pod

I'li

.er da.

(};'32

ORDEM DO EXERCITO N." 25

Art. 8.0 Os emblemas são:
Para os gcneraes, um bordado a oiro na gola do casaco (fig. 1); na gola do dólman duas ou tres strcllns de
prata, conforme for general d brigada OH de divisão, ela'
dimensões da fig, 19, collocadas como indica a fig, 2.
Para o corpo do estado maior, o bordado (fig. 3), sendo a casa de tio de oiro e as palmas de tio de prata.
Para a arma de engenheria, um castello (fig. 4).
Para a arma de artilhe ria, uma granada (fig. 5).
Para lanceiros, duas lanças em metal prateado (fig. G).
Para caçadores a cavallo, duas c padas (fig. 7).
Para caçadores c infanteria, duas carabinas (fig.
9).
Para o estado maior das praça ele guerra e almoxarifes, uma granada (fig. 5).
Para os cirurgiões (ng. 10).
Para os veterinarios (ng. 11).
Para os pharmncouticos (fig. 12).
Para os capcllães (fig. 20 21).
Para os picadores (fig. 13).
Para os empregados na administração
e fiscalisac;ão da
fazenda militar, e quurt is mcstr s (fig. H).
Para o secretariado militar (ng. 15).
Para a 1.' e 2.' companhias da admini 'truc;l1o militar
(fig. 14).
Para os officiaes de reserva, d m tal prateado (fig. W).
Para os reformados e a ylad s (fig. 17 1).
1.0 Os emblemas III qllae qU(lr artigos do uniforme
dos officiacs Bcriio de III tal doirado, salvo quando haja in(lit'lu;íto expressn em contrario.
2.0 Estes cmblemas t0'1II de altura 01l1,02[), cepto
os de engenh ria que têem 0 ,016, c collocam-so COlHOindicam AS fig. 1 a 17.
Art. 9. o Os botõ B dos cn UCO', dolmans (l capot s dOR
officines lio ele metal doirado • dos pndrõ s indicados na.
fig. 22 a 30.
No estado maior general, os botõ H d08 dolm na 10
torçal de s('(la preta'
lipticos (lig. :12); nos dolmuns (los
offieiaes de caçndorcs l'lto de torçul (1' ~e(la preta (fi,,,. :31)

*

*

(l.

111

a

:m

, nOH capotes, do ItIl IIII , pr -tos (fig.
c 3:3 (/).
()H betões
das pra(,':ts tI(· pr t :to d(' III .tul nmurcllo, li8tH; e ligeiramente
conv 'O!ol: s
por "m, OH aOIl 'H<::tdOl'cs dI' IIl1hH, )lI·('tOi! (flg. a4, :3f), :3f) 1/ :Hi (' i1(i fi).
(li! ultimos botões da fl'( tlt ,(' os das 'OHtIlH dn jnquda.
\\ dos capott's das 1II':I<'a~ a)! 'ada , "ão d pndl'ão 1'<'1))' '<,'n·
tado na fig. :37.

,nao,

ORDE~I DO EXERCITO N.· 2,-,
Os .botões da retaguarda,
tanto nos capotes das praças
apeudus como o' das jaqueta
de todas as prnças do exercito distam entre si 0111,0 .
Os
botões dos jalecos d(' policia, cm todas as anuas
e erviços, são de unha, hl'a~cos, cm numero igual aos
das jaquetas
ou dolmans e di 'po tos pela. mesma fõrma.
(
Nos capotes, na' jaquetas
no' jalecos d policia collocam-se
na' costuras latem , fortes colchetes de metal
amar lio, que deverão ficar precisamente
na linha dos botõ s da cintura e das co tas, para .uspensão do cinturão
(fig. 38).
Art. 10.0 Os 'Ilpotes do' officia 'S pl'a\,as de pr t ap adas 'l'1.0 de um unico padrão, e a sua orla inferior deve
di tal' do '010 OUl,HO (fig. :l9),
i:! dos officia s de nrtilher~u" cava~aria?
veterinarios, picadores,
mprcgados da aJmmli:;tra~a,o militar
pl'a!:as de
pret montada
de todas as annas >lHO tambem de um uni.
co padrão, c :~ sua orla distará ,do 010 01",20 (fig. 40).
Os dos ofliciaes do sstado nuuor gl'ncl'al,
'orpo do estado maio!', t'lW mh 'ria, montado' de ca~adnrc'
. d infanteria,
cirnrgiões ~ râo de outro padrão (fig, 41); a orla
inferior ficn a 0"',20 do 010 ; tê m cab ~fl.o UlOV 1, que se
aju ta por tres botõe . pcqucnoH do padrão r speetivo, sendo um pregado no m '10 da co tura qu un a gola ao capot
os outro' nas suas xtrcmidades
: o comprimento
do
cabcção ~ tal '[llC a na orla livr
nleanc
a ultima phaIance dos d do das uiuos, (' stundo estas ab rta
• o
braços . 't(ll~irlo' naturalm ntc ao 10110'0 do corpo.
As du,tuncJ:\ do. capob' ao, 010 ão tomad, s t' t, n<1o

na po iça dI '(·ntido.
0
I't. 11. A
harJat ira, .; o de m tal doirado pam to(J
offi 'i: " c . pu. ('qniparado,
e
me t; I amar 110
pam a pra'a
de· pr .t.

a.

a·

n.

Sllr

r

'1110,

Hj1ulantl'

c'

, lU

rio }ladrao d . tinll')!) :to.
A.- ~rana(l ira t['1'1I1 a "U. rui(' (. ,I
vão
('ri I'ta, ,
AI't. 1~.o '10<1(1 () (1m ,ia' c' mui
t~ m o C':1lI111 o '0111 a t~·,l'II1.l angular,

t!'c

iCI\ 11 IIIll

'hnrla.teir:l

a"

Ill'a~':l

(udo

'olll},a!t'nk

u v rtil'

\ ,.1_

uulo }Iam o l1omb!'o, t 11110 ()I",( ; di' altura, d('vI'1lI1o II
Vt'rtic' ufa tal' • 0111 1:-) tI.l 01'1 inf, rior ,I
lIlangll.
uni '0. I" 'Ct'l'tllll
II ti
('fI. {'lI
,lc (lffi in· gClIt'1':tI· 'II c t.. r: o o dll'l
!'oJ'dnllo ,I 'ripto no pn I IIt •
plallo ti". 4:! .
Ari. 13.0 O
lU li
pr. ç
11
C
t nt ,

mu.
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ainda mesmo as que fazem parte (los regimentos,
tôem
os canhões redondos, com a altura de OIlI,OHo
Art. 14.0 A bandas ::;;to de torçal cnrmczim, tanto a lio'a
como os eanotilhos dns borlas, com excepção <lati dos gcnoraes, quc srio listadas do carmr-xim e oiro, o as borlas
de cnnotilhos alternados <1(, oiro c curmczim (fig 4:3).
§ unico. A bandu l' do uso obrigatorio 110 grande uni
formo, e colloca-so a tiracollo, ela direita para a esquerda,
sobro O dohuan, pal"san(ln por debaixo da chm-lnteira OH plao

o

tina. O comprimento datl borlas nào deve xcedcr a extrcmidade dos dedos, estando o 1)1';1<;0e a mfLO naturalmente estendidos. Rohrc «s cusacos elos oflieiae g('n raes
a banda é collocada em torno da cintura,
Al't. 15.0 OH oflicines da em-m militar (1(, :-;ua Mng ·~tade, tanto dft'etivo' COIllO honorurios, consorvurao os uniformes do corpo OH nrmn a (lU' portcnc m, \181\11<10 uma
estrcllu de ea(la Indo (ln gola (figo 4~) J1l lognr dos di tinctivos OH emblemas
das anuas,
EstaI; estrcllns serao

prateadas e a cifrn doirada para os oflit'Í<I(\s g('I}('rn('t\, ('
doiradas com II cifrn prnt .nda parll (JS out 1'0 ollicin« .
U sartl,o todos ('1))'(10(''; ilc oiro, com HgllllH'tllH do lU ',;mo
mdu!, RU. jH'mW, do llOlllhl'O üir\'itoo
.Art. lG.o O:; ofliciu('", i\illdU1lt '8 <1. campo
SIl:t AIteL;a Rcr(,llis. ima, tt\llto (\IJ'\'ctivos t'O!1l0 hOllOl°!ll'ios, mmruo OS IInifnt'l1H' da arma ou (,lIl'pO li fltH P('l'tl'nt'Clll.
o

ao

aul, 'litnilHlo

o

clll],IClll:lS

lias gola!:i ]lO!' nma

<,sb' ,!la

([oi-

l'Ht1a (fig. 44), t('I\(lo, pOl'bll, as ]('11':1::; i1lÍ('ia '_ I'I'nt!':II[as.
do llOlll<l dl ~II'\ Alt('z,1. 1 T arHO I' () J'(l 01 , (li! oil'o, ('olll Hl-!;IIIii 'tali (lo Illt' mo m<'tal; II 1't'IH!O do homol'o é!!I I' r<1o
.Al't. 17 o" Ar; gl1:tl'I)i~IH" da, harrdinH
, pam ",)o:\n<l ' l11lifnrme (figo ,!G), ('ri\.o dl' oiro para o oflit'im':-;; (lc '!la
para 01>liaJ'W'ntoii (' l'l'H~m; li ,111-8l'quipnrados)
apr('1l(liz('
<1l' lHllí\ica, llll'str('H (1(, t'lal'ill c d(' I'ol'll"lei)'os; <1(, la
para todns as ()l1tl'm~!Jl'1l<'a (1(' }ln'f.
.\s gllarni~'IH'S di' (,(la \ b t('rilO a ;('gnillt,
('ii)'
1'1'('Üt 110 }'l'gillll'llto
<l< ca~:l(101'(''', c lll'\'ta (' mml ('la
}'(\ para () 11111 il'O e ('orJl t ,iro.
('al'l!ln7.il11
11:1 illf:llltl'l'ia,
(' ':lJ'llll'zilll ,lJ1':llIl'() pma of;
1(\

o

o

o

mlltli\

OH, ('Ol')ld

Azul ('Inro

na

il'O, (' tfllllhol'l".
1.. (, :!. t'Olllpallhia

<ln :Hlmiui tral'l

li

nilital'.
Art. 1 .0 '0 "I'l\nal' 1111ifollllP, o II( nnm'!tll 110 ('apa'(t( 011 h:ll'J'('tin:l
')', J:
Para o t' tll(1) Illni J' ' '!leral, <lt' l'llllll'\
h nll H':t {'OUI
ll()

azul.
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Para o corpo de estado maior, de pennas branca
(I
tado maior de clIO'ellheria, d penas pretas com
top de p 'lln~
ncarnadas.
,
Para () l"('glwellto de ngenherin,
d crina preta com
tO} • encarnado.
Para o stado maior de urtilheria, estado maior das pra~a d
u 1'1'3. e ulmoxarifes, dI' penHa
mcarnudas.
Para o corpos de artilhcria, d crina «ncarundu.
rara O' Ianceiros, de crina branca; dos clarin ,tl crina
mcarnnda.
Para os caçadores a cavnllo e picador ''', d crina prcta ;
do. .larius, d crina 1ran:ll.
Para o. cacndorc
de la, }II' .ta ; <los mu i 'os • eornet 'iro, , pr -ta c aZl.tl claro.
"
Para a infant mn, de la brauca ; do' musicos, cornet Iro'
tambor .. , branca
. cannozim.
Para os ·jl'ul'gioc·, vet rinarios,
phurmuc utico. c V'
companhia da admiui traçào militar, ti - la eannezim.
Para os .mprcgados da a.dminitra~à.o
militar, . e .retari do militar
• ~.a companhia
(la admini tra~ao militar,

Para

d

li\, azul cl

1'0 •

.Art. UI, U ra. barretinas
do' officiues c praça, 1· pret
. ad' ptará uma capa, 0111 cobr -nuca, d linho brune
tornado impcnu avel, .om a fónna
dimen ues da fi~.

47,

t

ndo, na fI' ut , o mUJl 1'0 ou

mblcm

2::>ue

de 0

111,

Illtura f,'ito com tinta pr ta, d· marcar, inalt 'ravl'l c lU a
h vaO' lU; o c01l'l'-nuca 'om 0"1,2 dI' compriulP.nto .
... o
apa t(l :tll/l}ltar.~ ·-lm tamh 111 11111. cob l'tnl'a (1,
w

i "11. I tido

Ulo'am· ,

(' c

1Il

'111:

udo

'l,\,j~O

a

f/'l'lIl:.t.
Íll'

d

d c, 11)1" nha.

'oll\"cni utt',

rmillóltlo,

CAPI') ( LO II
1.)0

.

OH

ln ln,

.

r !ta ,

l

C1"I'l-
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palas das dragonas e das charlutciras,
e duas estrellas nas
golas e canhões dos dolmans c canhões do capote; nos
barretes tem dois galões, sendo um do padrão (fig. (2)
e outro do padrão (fig. l).
Os postos dos officiaes, desde alferes ou segundo tenente
até coronel, são designados por ealões do oiro com a largura de 001,001.) e 01U,020, collocados nos canhões das mangas dos dolmans e capotes, e também nas presilhas das golas dos capotes dos officiaes do artilheria, eavallaria, veterinarios, picadores e administração militar, como vao indicado nas fig. 39 a, 40 a ()b.
Alferes ou segundo tenente,
um só galão do padrão
ô

ílg'. 49).
'I'enentc ou primeiro tenente, dois do mesmo padrão.
Capitão, Hill do padrão (fig, f>0).
Major, um do padrão (fig. [)O) outr do padrão (fig. MI).
Tenente coronel, dois do padrão (fig. [)O).
Coronel, tres do pudrüo (fig. f>O).
O int rvallo entre os alõ« Ó de on\004.
Art. 21.0 Os aspirantes a officia s 1(\ m, .omo distinctivos, um galão de oiro do padrão (fig. 4D), collocado m todo
o seu comprimento na manga do braço direito,
m diagonal, partindo
da .ostura interior junto ao canhão c indo
terminar na' altura do cotuv .lo.
~ L.'' Os compreh ndidos no artigo 37." elo d ser to de
11 de dezembro de 1 f) 1, ti um
"alao dotenninado UI)
presente plano.

§ 2." O eompreh ndidos
vembro

de lH41 e

r)

1111

curta

dI' I i de 17 de

IlO·

do abril de lH4f), 1I11111n no bra () direito, por eimn do gnllo, uma estrelln (fi, [)6).
§ D.o O,.; comprchendidos
no artigo 144.°
<hcreto
com for 'a de lei de :~O de outuh1'o dI' 18H-!, duns ('stI' 'I·
las.
4.° Ol; aSpi1'illlt ti II umeia' a quem p<,rtl'llc ~1'<'1Ildi\'ia' de cabo ou i:!arg nto, u al·a ·hao Hlem dos di, tilldi\,(I~
delliglllulos nos }Iarllgl'aphoH antp(·t'd(\lItcs.
§ f>.o A~ (':;tr<>IIII8 8: o <lo 111IItlllanimeI!), COUOl'Il<}ll 1)('la
part
HU}> rior do
111,o, 0'",01 d 'Byi/lda
<1\'1'1\', como indica li. fig.
8elldo duns I'sh' Il/l., l'ollocadll Da m mil linha, II igllld
di ta11eia do (> tremo!
I' l'a<;llda d ()III ,O;L

ao

*

m.

G. o

()

hnhilitado

com o

ClIl'

o (lI' illfullh'l'ia

ou til'

a llarin, Ilsadlo o Illlifol'lII11
U'lllllllll IIto igual ao (1(1
arg nto. njudant'
corpo II 'lu' pat n('I"'OIll, cnlll (I
di tiu ti II de Il pirallt
II ofn ·illl l'lII II)" 11' UII ('OI'(;Il.

no
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Os de (':n-llllnl'ia U 'arão na pr silha dir ita ela gola. do
capoto um ~t1ao v rtical de oiro <lo padrão (fig, 4~), colda 0'01 a,
locado d fórma a ficar r 0111,01 da c. tr midad
Art, 22,0
t; uniformes
do corpo de alumnos <la c cola
do c,' rcito ~io o' , euint '8:
a) O uniforme de policia consta de :
1.0 Jaleco de brim cru, -om o feitio c dimcnsõc do jaI COIÔ d policia. da' praça' de ong nh ria, sem di tinctivo
algum,
2,°
alça de brim cru, t ndo
asa' na
.xtr midadcs
inf riores para c lhe adaptar pr' silhus pOr meio d botOl'8

de carreto.

3,° Barrei
de 'a torinu azul c curo, avivado de panno
azul claro (pndrão n. o 44),
4. o • apatos do mod lo (ti T,;> ,d vitella com alt de
meia prat leira, pnra ,e ,lhes udaptar
:-ipora iguu 8 ás determinada,'
para o officiues d( ·ltvalIarw,
§ unico. E..t uniforme é ti mdo n« ervico interno
d
instruc :LO fÓl'tL da e cola, eonforme for dct rminado.
b) O P' qtwno uniform ' consta de :
1.o Dolman de panno azul fcrr t , com o f itio dim n'Õ 'd08 (la praça
de prd u cavallaria, avivado u p. nno
mml claro (patIrao n." 44)' gola J panno azul ·lar(), tcn<lo,
dI' um e de outro lado da abertura
'tI' lIa (fi.... 5ü), SI nuo
uma para o alumno, d ~ (,'ur'o'
cayallaria
infanb'ri,
(' adll1inititra ':w militar,
' dua' para o. alullllIO do deJlIai ('ur. o ; uotO( , d . 111 'tal doirado do padr:w (ti.....30).
Platinas (fig. 1:?5) avivada, (II' pallllO azul cl 1'0.
Di\'i a dI' pl'illll'ir I ,r~"llto <lI pallllO az.1i 'Iaro di}
modo (llll o \ ('rtil' (I di\'j.
uI' '!"i<H' (li tt om,O do pro.
g,uLo (1. Illllll":l,
'0 lH' 'o
(Iii" itll . J';i cllllol'ado () gaIH.()
dt' oil'o, ,li tilldi\'()
tI
a pil' ut
a otlil·i.
p Il tÜl'lIlU

a(·

atrá li, ·ript:t.
2, 'aI,
(1

na Cu tura

(','tt I'i

l'f'

\llIl

li

(trão n, 4 ),
:Lo Ban,,,t
d 111 ('Ia lIzul dar
tio 'diul! Il!'i()l' da fig. fI!!, \ inld
po t ri lI'
ln
olt: do
llIl} o
(paeIr: () II.() 4
t lido fi gUllrniç o
preto l'll \('rnizndo,
iI1l1i·. do TI'I !li
I)

'mul

}launo

doirndo

III I

azul

ii nr .

ln

hO) do (I ,:~) ti <liam
(·1.ro, l'irl'II111(ll (lo II r \l1ll r

ti .

ti om,OO:} d

4,° Botiu .

1111' 111'••

pai

iII

I'

b rtlo

'liIu d

1
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§ unico. Este uniforme é usado em passeio e nus formaturas dentro e fóra da escola, conforme for dct nninado.
c) O grande uniforme con i te em:
1.0 Dolman, calça e barrete, como os de cripto para
o pequeno

uniforme.

2.0 Ponnncho de lã, da côr da gola, com o feitio e dimensões da fig. 5\).

3.0 Granadeims de panno azul ferrete, tom vivo e gnal'niçõcs de lã azul claro, do feitio e dim nsu s das das pl't ÇIlS de infant ria.
4.0 Luvas branca,
de poJI<' de ca toro
§ unico. Este uniforme é usado m ado solemnes, ou
quando superiormcnt
for d terminado.
cl) Capote do mescla azul escuro (pndrüo n. ° ), do f itio
dim nsões dos capotes dos officia t'I de cavnllnria ou
apeado
c1 infnnt ria, sem vivos no cuuhões, dotermint dos n'csto plano, tendo os botões do pllilrrLO (fig. 30).
cnpot
6 usado de UIll ou de outro mud lo, s undo
as armas a <tu o alumnos se d \ tinam.
Quando o commnndnnt ' (ln escola entender
OUy ni nte ,
podorá determinar ou pormittir o u () do cnpot com qualquer uniforme.
(,) Para o s rvi o 1\ cavallo serao 11:;1\<1:1 polainas d couro
pr to, tendo presilhas
fixa: no Indo xterior, ,(,O'UI'(I, no
interior por m io d botões de nrr to, t' bem II im 1\:-,
espora, do P drão adoptndo (lig. 10m, '1"' farrio )l~rt do
m terial de gllt'rrn da e ('ola do
l'rl·ito.
As prll<;IlS do corpo dl' nllllllno!l t'. u 'arào IU'IIII\UH'lltn
qu nelo IHI)ll'riol'ml'nt(' 111('8for ddcl'lllilllltlo
,11'(, ti CH o.,
orá o que 1h S ('olllp(,til' . ('0'1111110
as arJUlI, a qlH' , •

a -

tinam.

Art. 2:3.0 As praças

dE' prd <llhllittidíl :í Hlatri('ula do
de IIgri '111111l':l (' \'ct 'l'hwria, ('om d( tino' II v tcrilltlrios,
ll ..am o cmhkJll.
d mct:II d()il':llln (lig. (iI),
m aro, (] um OHl,02f) di ltlln.
Art. 24,11 As ]))':1\':\8 qtll', 11'11110 ati fl'ito :'1, I·Ulllli~·iI
instituto

c igidn'

piradol' (los (' 1'\10 do I' l' itll,
v ('lIhl1'll paI' I a ]II'OlllO!,' o a piPII lll't
c I!, II 'u~ o fi <livi 1\ di'
.gllulo
III' 'llt I eH o II o
nhmn este }lO to 011 outro llpl'l'ior, 1', l'otnO di tindi, 0, II
0D!blcmn (1 metlll doil'II110 (fig. (i2). ]ln' llo nn 1Il11l"1I dil' lta (}III 02 Ilcima do \ 1'1'Iic
lIa dh i Il IIpndo!'.
ÂI't. ,~m.u ()
ar 1'1110 c lho tI' III 1'1\1' Ih \ di' i '1I1U'
po to, divis
de I unllll.
'
As divi 1\ do
1\1'''l'lItO
tabo
11011 I'( "im nto
d(' CI\arando

1'1'11'1

G3l)

caiu- (' 11a prosillu

de infanteria

e coiupunhía,

ln

virtu,

1I1'~1

a·

6010
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lei de 30 de outubro de 1884, estão des mpenhando as
funcções de sargento ajudante, usarão o uniforme correspondente ao posto de primeiro sargento, eollocando a
om,02 do vértice da divisa superior da manga direita uma
corôa igual :\, dos sargentos ajudantes, ou nas pre ilhas
da gola do capote, se forem do cavnllarin ou artilheria ;
barrete como os demais sargentos.
Al't. 29.0 Os galões dos officiaes, n015canhões dos capotes, occupam só a folha ant erior da manga (fig'. 39 (I),
Os distinctivos <10 posto ou e." rcicio dos officínos ou
praças que usam o capot do padrão das praça de pr t
montadas serão collocados 111\ pre ilha da gola (fig. 40 e
40 a).
Art. 30.0 Os canhões dos dolmans, jaqu tas e jal cos de
poJi.cia dos musicos, clarins, comot iro
tambores ou
aprendises d'estas .lasse sao guarnecidos do r p tivo
galão distinctivo.
Art. 31.0 As praças II pret qn tiverem dez aunos de
serviço som nota, e bem n sim aqu -lla a qll nn aproveitar
o determinado na disposição D. a da ord m do 'x rito
n. o 19 d 1887, têem por distinctivo uma lista <l ' p:mno da
côr das divisas ela arma OH l:l rviço a (1'1 p rt in .or m, om ~t
largura de om,Ol, collocada no braço e querdo, nn dia 0nal, partindo da costura interior junto ao cnnhí O c indo
terminar na altura do c tov lo.
Por cada dez anU08 fi mais d
01'''1(,'0 \' augm .ntada
uma lista I\, prillwil'n, c cHp:\çu(la d'I'lIa (h 0'",004.
Al't. :32.0 01:1m-tific s têern, sobr aI:!divisas de s glllHlo
sargento, tomo distinctivo, ('0110'H(lo a O'",O~ 1\ 'iml\ <lo v '1'tice da divisa supcriOl', o emblt'Jn:t (ng-, 1H),
Art, 33.1) 01:1 f 1'1'aaOl' S.fol:jadol' I; c Oi:! li 1'1'I\Ih il'ml-fer·
roiros na arma <l e:lyaJ):ll'il1, t"i m, oh1' a' (livj~a
H'
gundo sllrg ntn, por di ·tinC'tivo, ('oIlOC:Hln a 0'", :3
rtiee da divi a fmp riol', <lu: il f l'l'lulul'lls (k metal :UUllr 110
(fig. Gn), scndo lima m ':1(Ia 111'.CO,
s ferrll<lo)'cs (listillgu(·m·s ' }J r ltll1:\ fl'l'l'jullll':l <lc 111tl\l
amarpllo na lllllnga dI' ('Il(la lml(:o, Il O"',O~) aci1111\ (lo ('Ilnll!lo.
Os npr 'Iulizl's d(' fe l'l'ad III' (listillgllt'lIl 'I' por Illllll ft'l'l'Ildura dI' metal :tllll\l'\'lIl1 110 l)l'll~'o dirpito.
Art, :~·LO 011 lUl' 11'( S !l( ('IIII'ill ti'(\111 ('omo (li tilldivo
dUlls Iyrllli (le 1lI1'tul
llI11Il1·('l1o
lig. ül)), ('()I1Ol'IH1:l Il ()II\,O;)
!wima do v l'ti" do (':111111 0, '1\(10 IIIl1a (111 (':HIIl 1Il'lu:o.
)s ('OlltI'llIlH t1'l'lI tPPIlt 1Ill1a II 1)'1':1 1111 },1'01l:0 direito,

a

ao"

collm'l\(ln (lo 1I1t mo lH(lI!O.
O lU' h·t·s dI' (·nl·IIl't,·il'o

tr'll11

'01110

di lilll,tivo

(111:11;
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cometas de metal amarello (fig. (7), collocada
a Oro ,06
acima do vertiee do canhão, uma em 'ada braço.
Os contramestres
têem umaú,
collocada no braço direito da mesma fórma.
A;t. 3:,>.0 Os mestr is da lllU ·i 'a usnrão o I' zqueno uniformetabel
icido para os offlciaes do seu regimento, teu<lo os bordos anteriore
e superior s das gola' guarnecidos
por dois calões de oiro do padrão (fi...·. 4U), ) spaçados de
O'" 4' ~ algibl'ira do lado squ rdo do dolman será fiugitia
~lcl)Jnpanhada d) uma. pe tana int rio!', para dar
nidn á pala de ·tina~la a ~'Il?pend 1: o flor'~ .; no grande
uniforme fi eharlat uras 83.0 igua 's as do ofh uaes, o pennacho c a guarnição na barretina d seda, omo a do argento ajudante.
c;mtrame tre da mu i .a têcm um '1') znlão de oiro,
cuarn cendo os bordo. da gola da jaqueta.
r> Art.
:3ü.o
mu sico de 1.a clusse ti"; 111 '01ll0 distinctivo dum; lyras de metal amar ,110 (fig. GIi), rendo lima nu
cada platina.
Os de 2.:\ las ,uma i5Ú na platina direita.
Os do 3.:\ 'lasse, uma .(j na platina
squ 'rela.
Os apr ndiz s d musi 'U usam o uniforme do musico'
'cm di tin .tivo algum.
s mu i 'o' do pancada usam o uniforme dos com t .iro .
Art. :37.° TO erviço de xunpunha, marcha,
'.·crcicio·
.
poderão v' tll'-'
O' capotes
'o b 1'0 a jnqul'tns, (lolmans e'
jal co d poli 'in, ou !;obrc il amisa, conf I'm o P l'mittil'
o tudo atlll1l8Jlhl'rico
for d terminado.
Art. :3L. o TodoR o.. olHt'ia ", lia' formatura,
11. [Irão ()
capot\'
'. tidos, 'luando as pra 'a. d' pr ,t o Il ar 'lll.
AI't. :Hl." TU I'\'i~o intp)'lI11 <lo. <llIart i
fÚl'llllo 1'1'"i('o, o,' ()fli 'ial' 11. arao (I P '(lU no lllliti)J'1lI , 111, titlli1ldo.,
'npa' tI' O\l hlll'rl'tin:l IH lo hnIT II' ti"'. Ii I h~I).
Al't. 40." O. I'rvil,'1I int mo (1 'l'wl'lll ••11' rI rrntll ou
outra <ptallflH'1' in:-.ln1l'('1 (l, II fa('hina, l' II trllhnlhol'
di'
fortifk.'~1 o c dI' p"l~ "ono,
I',
f"it . colll farll uncuto II •
brim ' har1' 'tI' <lI' polida.
T" iII '1'1'110, (Plallllo o (' tado
atm . plH ril'o () -igir, a in lnl ('I" Iln J'l ruh, (l( \'crá . ')'
f'ita '011\ o f:mbllll'ul"
(11'pallllo ' aillCla d· (al' )tll.
~ 1.° Ta l'stal;, o COIllIH'!I 1It· (\lIan)o o. r\'ÍI'() (1<' "It:ll'nic;: () for fl'ito l'OIll ('al<-a di hrilll ('1'11. I'. f.·H':1 d'· a (PO.

dIa,

('o1l1rn;l11dant o jlll"'Hr 0011\' ui llt', o f n)aprA II :Hlo 110 I r i 'o <I 'll:l1'll:\ di II li 'in.
:?O .. ',l iII h·m'!.'. <I ti. l'll\'allll p 11 r ·111 fllz l' II () (1 \
('alt;:t cll' hl'Ílll 1'01' () nh'!) 111 li II
( II d

*
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Art, 41.0 Os officiacs, fúra dos actos do serviço, podem
fazer uso dos seguintes artigos: das agulhetas, do dolman
com ou sem charlntciras,
da calçn ou calção, da banda, de
luvas brancas ou pretas, elas esporas <1<' mola e elos capotes,
§ unico. Nas condiçõe do presento artigo, os nspirnnt s
a officines, sargentos ajudantes e mestres (h musicn gosam das concessões que se indicam para os oílicincs e qu '
sejam relativas aos seus uniformes, podendo 01'\ das tropas
montadas fazer uso das esporas <lo mola com fi cnlea de
mescla,
Art, 4:?,0 Fórn dos actos <lo serviço, flS ]Jl'tl<;a.' de prct
trajariio o soguinto uniforme: dolman ou jaqueta com calças ou calção de mescla, ou calça de brim cru, conforme
a estação, e usarão o barrete de poli .ia.
§ unico. As dita }ll':l<'as podemo faz('r 11 o do' capote
quando, convalescente s, de Iiccnca da junta, ou quando
lhes for nuctorisado superiormente.
Al't. ..1:3.0 As :tgnlhetas suo ti 'adas pelos ofliciuc« <lo '01'po do estado maior, com o grande (' o p<'qllt'TlO uniform s,
cm todo o s irviço exterior, com c. 'cep<;1to dos trubnlh s
de campo c do polygono.
Art. 44,0 As pastas (fig, 70
70 a) H:tO fl'allio,l'(irta(h
na parte' posterior do lado direi to do . .nirol do nrrcio (los
t'lLvallos dos offlciacs g !wracs, do '01'po do (" bulo maior
do e '(;ulo maio!' d ' engcn lu-ri«.
Tas olltl'as armas, na plll'(P :Illft'riol' I' (lo I:H1o(lil'pito (lo
sl'habraqll(' (lo HlTl'io do "Iwallo, I'lH lIllla 1)(11a apropriada para

!*

eSHO

fim (fig, 71),

havvJl(lo (1 '(cl'lllin:ll'ao I'Ill ('(mtrario, a
pasta mpl'ega-i" llJ\j('anH'nh' 110 s('l'vi,:o lIa cmllpanha,
Jll
marehas, c,'('J'dcioH c 1I0S r< ('ollhl,(,jIl1Pll(OH lllilit:n'('~,
Art. 4f),o Os <lohllall~, jaqn 'ta::;
jal '('os (le jloli('ia
us:nn' se ,emp!'(' t'olllpll'tan)('lltc
ahotnados, e 11:lOé pcnllit.
ti<lo ll:an'm's
C(nTe'nU':; <lc !,pl(wio, l'ol'(locs U11 trayilH'<lH
pO!' fiím d'c,:s(p:; al'(i~o
d(' lllliforuH',
!* lllli('o, }'('1(1 S 'I', (,olllfll(lo, lWl'lllilti(lo por
('()llllllllll,lante' (iP IIllla l'Ollllllll:l_rlll till'('a ('!lI llIar('ha (k (' Irada qll('
(' dI' 1I}1t'l'(( III :tI:! g-ol:t ,lla
(H't'a iOl'R
gl'illl(lt' (';do,', a
fim d(· lllil\ol'lII' a f:Hli"H (la t1'opas,
rt. 41i,O \:; 1m a (los ullida!"
ao
p('I1' <1(' 'H tol',
Lrlllll'l\;
II
(Ia
1'1111'1(
iiI' P"(;! llltll\tn<la
IW
di' lntL
brancll pura todo o ervi!:o a ('I\vldlo
(l( m:dl. ti :dgouno bral\l'o !lo I'l'vi('() 1'(', ({llHlHlo arlll,III,. (ii- I' pad
o Hill i(·o C' ('orn. t -iro \I 111', I, ('III '1'\ i( 0, hl\ a dI
malha cl aI od ,hruI\I'o,
lInito,

• 'ao

(I

(l(

(1('

I(
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~o)

Os pratilheiro'
das banda
do musica do, l' gimcutos de
~a)allor s
infantcrin, em actos do serviço, devem usar lu-

va de anta branca, s ndo a dosp zn feita com
pa "11 p' la massa de 2,7 [) réis.

ste artigo

§

unico. Os officines, sargentos ajudant~'
o aspirantes <1 oflleia 's, quando transportam
a bandeira, faz m sempre uso da:> IllVH regnlam('~lblrei:l
pam ofHcia ''', qu r no
o-r:mde qn 'r no pequeno uniforme.
t)
Art. 47,0 O, officiaes
'ou equiparados, os aspirantes
a ofliciaes, o'; sarg ntos
.cus equiparadus u amo 'olhu'inhos hrnucos, direitos c fcchudos, <{u' nao '."C dam muis
d 0111,005 H:-; golai:l do' casacos, dolmans, jaqueta' ou jakcus tl }ln)k'ia,
Art. 4, ." A bnndoleira (fig. 7:!), " de polimouto pr ito
para o otRci:H'
(·ngcnheria, ea~:ado!'c c illfHn~eria '
de po)inH'nto bran 'o para os d nrtillu-ria e 'avHlIarta, com
a ·artucheir:t de polim 'li to preto, com (I emblema
lia
lig, 7'2 «, 72 1), 7'2 r, 72 li ou 7Z e, .onforme Il anila,

a

A'I!. bauc1oh>ira' usmn-s
nn todos o'' a ,to::! <le "1'\ iI'!),
II '\'l'mIo os olht'ia ''I!. : pado'
colloeal·:I'I!.olJr
o (':ll'0t ,
quanllo vl'stir '~n ,I't'it ~ artigo,
,
, '
§ u!lico, () dlt.'tmcft\"o do ~erVH;() pam OffiCI:l s d ' !orla ' a
an~uls,!lO interior 111)'qunrtej " ' a handolcira
o 1'1'\"0)\"1'1'.
Al't, 4!)'() O::; tnJins da: "paaa,;
'lll 1'('o-ra :>,) u!lIlo
por d uai,'o do' !lolm:\Jl' c da, j:t([IH't.'l"
Os oftieia
ap 'ado de infallt ·riu, (l'tallU fll um n o (lo
..'apott', e cm Cl'\·j~o, u. amo o' talin po)' 'im:t elo mo·
mo c:lpOlc '.
1't. ~ ,"
ofhei:! 'I!.1 lIlai· pral,':l ) f,',m do
I'\'i('o Pfór.l do qual'l 'i , s' 'rdaria
I l' tllU Il'('imcnto mili III' ,
quando 1L1li!1 l'Illi :1110, Il ,II': o n
tia I pnda
llltl"
1) yon tn !lU t l'çlld
('oll()l'u!lo Bt) rI' I' (·ti o
I'

OH t Iill ,
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cado por cima do cotov lo no luto pesado, e junto ao
canhão no luto alliviado. Por luto de família usarão s<', o
fumo no braço.
S unico. As praças d pret usarão o luto nas condições
do presente artigo, trazendo, porém, em um e outro caso,
apenas () fumo no braço.
Art. 53.0 Os officiaes e sargentos ajudantes, em pequeno
uniforme e em marcha, ap ados, usam o revolver cm um
estojo de couro preto nvemizndo, collocado no cinturão
do talim da espada e do lado direito, posto o talim por
cima do dolman 011 dos capotes (fig. 111 a).
Para deposito de cartuchos é d atinada a cartucheira da
canana.
Art. 5,1.0 OH officiacs
equiparados,
aspirant s a oRIciaes podem cmpregar na rrumufactura do
Ui; capot \;
qualquer tecido imp rmeavel, comtanto qn
st artigo de
uniform conserv ii. fórm», tlim 11 'O('H o CÔl' dos Plt<ll'O('H
regulamentares.
Art. 55. A:; praça d pret montadas usnrao no C1'\ iço
:t 1)é 011 a cavnllo sapato com a t'alça d( brim, quando lh(·.
for dot rminado, e bem a' im (1'1 11110 fórn do H rviço.
Art. 5ü.u AH churlat ,ira:; ao usadas, no grande uniforme, collocadas nas passadeiras do dolmnn, em todas as nrmas o serviços ; na cavallaria H mo usada 110 pCqll('110
uniforme cm serviço n cnvullo.
As prayas ap adas usam, 1\0 grand uniforme, as grunudeiras, tanto 1'0111'(' IIH jnquetns ('OlHO aobre 011 Cllpot(~H,
U

Art.

:>7,0

Os

do

fI'lt8('OS

ofli('ial's tH'ri\o dI' vidro

('11(':1-

pado de (:0111'0 Ilao tilllo, ('UIIl {'opo (' glll'galo d(' zill(,o,
I'\cndo 'ste revl', tido na pari, superio1' eOIll uma anilha tI
cautchOlH', I ara vc(hr. O copo, que HCl'\'ir:Í, dI' t:unpn, t('rlÍ
uma rosca Da partc int(,l'lltL (la hôt'n, pai':) s 'glll':U' :i. illferior,
c mui Ilalicnl(' do gargalo (fig. 74). I·; usado a til'tll'olo
!lo lado direito para o ('s(I'lCnlo,
tiUSp liSO por 1I1ll, ('01'rl,ia d couro lI\'crnizlHlo ele )ll'pto, dI' OIll,Oll 11,·lal'glll'n.
Art. [>8." () h01'l1ll1 para o ofli('iacs ll}w:\(lo
(Ii,,'. 1üü), ~.
11ado tamh Jll a tira('olo, mas da ('.'qllPl'(la para II (1il'l·il:l.
'1'anlo o 1101'11:11 ('omo o fhl ('o 'c', S(,l': o II lulo ('111 Illat'·
('ha, 011 C[lIallc1o II(' (ld 'l'1l1ill:tl', (' 1I'(·Sj(·, ('a OH, II sllas ('01"
I'l'ia' dC'\'('I'uo pn,fllIl' po)' d('Lai o elo ('illtll!': o (10 laliut da
(' 'paun.
~\l't. :)!I.() ()
oflieia(' mOIlI:ulu
<)11' Ir('m o ('Upotp do
)Iadrao (fi." 41 , l'0dl'rao, 1'111 1'1'\ i!;o, fa:t.\'I' II o "l, do
l.'apot , ou d'pste ('0111
calu~: o ('OIdill'lJl\'
fOI' 01'11('1111110.
liora d<>Hl'r\'i~o 1'0(1('1'10 tmllb III f'lIz '1' 11
(lo ('al!( 1'11.(1.
(I

(I

(',

s -<la

pr

erviç«,

-i.

pOell'-

.Ia d brim

harr -tillCl
do , em
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Art. 65,0 Os di tinctivo
para o grand
uniforme dos
officines sao : a banda, as dragonas ou chnrlateiras,
o pennacho nos capacetes
ou barre tinas e fi guarnição de oiro
n' estas ultimas,
Parn as praçatl de pret, charlntoiras
ou granadeiras,
pennacho nos capacetes ou barretinas e n gunrniç! () n'e 'tas
ultimas,
§ unico. O grande uniforme ti usado: nns guarda
de
honra; nos dias de grande e p qucna gala, cm todo o '01'viço ext rior, na guarda de polícia e p lns ordenanças ; t'

em todo o '('r\'i~o (los tribunn '" militar s.
Pod 'ní. também ser usado em netos sol nun

'8 ou quando
uperiorm mte.
Art, (jü, 01:1uffi 'ia 'Ii g n rae. , pod nn usar 110 cu uco li '
churlatoiras
m todos 0" netos d« serviço un que nao compareçam :-4l1a: :Magoc '1:ull' ou Alt szna ,
Art. 1i7. o A todos o' oflicin ':;
.quipnrndos Ô perruittido (I uso do tl'ajp sivil, ' m qw' com
te Iraj po um
II ar qllltC:;quOl' artigo
unifonn "
1." Os oflicia 'c cquipnrudos, em H 'rvi(:o ,m, .tivo nos
l'orpo:-, n?w pod r, o entl'nr no,' rI' 1) divo: (plnrtl'i 'Jll tl'Hj ,
t'ivil, d'!t;dc a para<la da gltn1'(la até ao toqllt' da 01'(1 !lll.
§ ~,o j) oilicia s c qllipnrado,
c.'( opto os gIm 'raes,
lião IlII']' !':lO C tar, 'l!t '1'\'i<,'o, um tl'ajl's t'i\'i lia
'r tt-

for determinado
f)

ao

*

rill da glll'L'I':t, (pwrtei
gel'ae e tO(1a ali mais

1H'!l(lent"
Art. ti

gr'lH'r:u',
('0111111111\(10:-;,
in }I 't')( ,
rC}lurti(',)('
,'I tal)(')c 'imunto
(!f.,
,lo ,mini tI rio ri l-,'1ll1'r,

.0

As pra

'II

civil qlLalldo ,110 gORu <l,'
§ Hnicn. E pOl'mitti(lo
clarin.
ranga

I' COl'llet 'il'08

ti pret

e

1If'.'mittir!o

()

11

o (lo tra.i('

,Iillo do oili 'iHPS,
o 11 () (lo trajf' l'i iI !lOS )!lU 'i('o "
quando f':tl':\1ll partI' (la "n,lte tm ,l'1.alit.:1 IH'4t 011 ltllJl

I' bandas 110 tl1f'atrof! (' out!'o' di, ('l'tilIWl1to
tl'lllln
lil' II a pura i II <lo • )Ilmllllllllllte
d l'01'pO',
AI't. ti!) o Todo, o :ll'tiO'o, 'III fllZi:tlll l':ll'tl' do
1It. l'iOl'1'8 pJ:UIOtl dI' llnifol'lIt,
, l' ti" (111' ,. II ~o fa% 111'J1r'~llI
li' te pllll1o, fi(':lm
IIppl'illlido,

..('Jbtido

(' \1'1'1 1'1.0 III
J)() gl'UllClc

('

do

JU'C}

I

nO

11111"( I·.U(

Corpo do estado maior
('apa('ete com pcnnal',ho,
Dohunu cum charlat 'Iras C agulheta i,
'ah:a de mescla.
Banda.
Qnanclo em ;; rviço a cuvallo, cal~n.o de mescla
de montar com c;;}>ol'as de COlTCi:l.

c bota

Estado maior das praças e almoxarifes
('a pac ti' com I' una ,IJo•

1Jolman com charIHt('lra~.
'alça de Jll sela.
BaJula.

Engenheria
Officio.es

'Ilp:t '. te .om l' mu (',ho.
Dolmun com chnrlutuira
Cal '[I, d ' 1ll 'sela.
Banda.
Cal,,: o .1, Jll sela c bota: Ii montar
r ·ia, -m formatura (h> tropas ('
a II" qu('1' :t cavallo,

com ('pora.

d\

01'-

rvico de crual'1li<;ao, quer

Prnç s de pret

tl"

pOl'<

C I!'!'

ia

p

ra

Artilheria de campanha e de guarnição
omoi e
('np:H' ,tI' com )l nnneho.

1 olmnn com ehnrlnt
('a II'.1 11, 1I1e .ln.

ii'.

,

Banlla,

t1
p ra

mnutnrn

tl,

III III

pr t
U

.].

ri. t !r

L

r .om
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Calção de mescla. ou calça.
Canhões de botas c sapntos com e 'poraiS de correia

para

as praças montada'.

Cavallaria
Offtciaes

Capacete com pcnnacho.
Dolman com charlateiras.
Calça de mescla.

Banda.
Quando a cavallo ou m formatura d tropa, calção
mescla e botas de montar com sp ras de 01'1' ia.

de

PraQas de pret

Capa ct \ com pennncho.
Dolmun com charlateira '.
Calç:lo de 111 sela.
Canhõ is dr bota
.om sapato

<'iSpora de correi .

Caçadores
Offtciaes

Harr

tina com gunrni 'ào de oiro ' p -nnacho.

J)OIIlUlll.

'al('a do moscla.
Banoa.
Quando cm formatura
(I" tropas ou servi 'o
glltll'llitão, calça (·m·ta por dentro dos cnnnos <la b( tas.
O:; otliciaes montados nas mesmas .ircumstuu 'ias, inl~;ão dl' mescla e bota' d montar com l'~pOl'a' de .orreia.

no

Prll.Qll.s de pr t

Barrctina

com gll:ll'1li\'ao <1(' s '(la ou d ' I.

p nnacho

Jnquetu com rrannd iirns.
'al(;a <1(. JIIl'~ .la.

Infanteria
Off!.cin.es

Barl' ·tina com "1IH1'ni~l II de oiro (' J> una ·1.0.
Dolman ('0111 char1a!t'irH
'al(:a
Bandu.

(]P II1P

(luHll<l"
dto,

('III

culçu curta

ela,

formntura

<lt' trop:l
.10 ('11110

1'01' <11'1111'0

n ieo (I
lu bot I .

OH

ruarnr-
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S offíciacs montados
nus mesma
eircum tancias, calção de me 'ela e bota d montar
m 'pom d correia.

Praças de pret
Barretinu

com guarnição

de

edu ou de lã e pennucho.

Jaqu ta com granad iiru .
alça d m sela.
Corpo de saude
Cirurgiões
Barr

tina

-om guarnição

de oiro c P nnacho.

Dohuau 'Olli chnrlat .iras.
alça d me ela.
Banda.
Em s rvi 'o

fi

tar .om e pora'

cavallo,

de

calção de m

bota

ela

ue mon-

COIT(·ia.

Vetorinarios

os cirnrgiõ

OlUO

s mil itare .
Pharmaoeutieos

Barretína com guarnição
Dolman com chnrlat .irus.

alça d
Banda.

1ll

de oiro e penna .ho.

sela.

i. a Companhia da administração
orfi01

Burretinn com gllarni~': o t1
Dolman com dwrl:Ü"irll
('alça U' lU ela,

ali

Bandu.
Qunndo

I

militar

1l.0S

OIl'O

m fflrmatul":I, cnlcn eurta

•

P nnncho.

por d ntro (I.

cano

bota.
Bnrretinu

PraQas de pret
guurni 'ito di
111\ ou de I
gl'llllacl,'irll .

('OIU

J nqucta

('0111

'alça de

III

ela.
Picadores

(1apa('t'tl

Dolmnn
Cnl

'1\

de

Bn11(1 •

('0111
('0111

Dl

pennnch».

hurlut ir
ela.

l

pcnua ilio,

~.o
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Quando
de montar

cm serviço
com esporas

ti.

Empregados

2;)

cavallo, calção de mescla. e b tas
de corroia.

da administração

militar

Barrctina com guamição de oiro e pcnnucho.
Dolman com charlateiras.
Calça de mescla.
Banda.
Quando em serviço a cavnllo, calção de mescla
de montar com cs poras de corrniu.
Secretariado
Barretina

C0111

Dolman

guarnição

d

e botas

militar
oiro

t'

pcnnacho.

com charlatciras.

('alça de me 'ela.
Banda.
2.:l Companhia

da administração

militar

Offi.cia.es

Barretína com gnarni<;<lo de oiro o p<'nnacllO, ou capacete com ponnacho na
ccão de <l'lip:l<fCll.
Dolman

com chnrlat

iras.

Calça de mescla.
Em serviço a cnvallo,

calção

(10. mescla

botas

d

mon-

tar com esporas (1" correiu.
Praças de prot
Harretina com guarnição
<1(, seda 0\1 Iii. c P nnacho.
Juqu 'ta .om chnrlnt 'iras ou g'1'<ln'l(lpirml.
Calça tI ' me 'e la ou 'al<;n.o «nu cnnhõcs de bolll, , sapntos com esporas UC corr .iu,
unico.
uundo as eOlHli<;o s atmospherica o ~ ilrir nn,
o capote poderá H 'r Il ado com () gri\lHl(· uniforme,
('IHlo
o di tinctivo, II' ·st· cn 0., ómeute () pcunaeh a gnarni<;ito,
das harretinas e ns gt·att:Hl ,ira: nn }lI'llÇIlt:! apeada.

*

Al't, 71.0 O
S rviços

I

1)('(1'J('110

con tituid«

uniforme,

pelos

para

8 'gllintl'S

todo

artigo

o

ndtli!

mento :
Corpo do es'tado maior

'm Pl·nnadlO.
})olman com pIa inn
glllhetlll!.
al~1\ d m ela ou cal-lo
- 1Iot ,(I"

(,

<l. farda-

Capuct'te

mio n ("~ alIo.
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Estado maior

das praças

de guerra

651

e almoxarires

Capac te
m pel:nlwho,
Dohuan com platina "
alça de me ela ou de brim cru.
Engenheria
Officiaes
Capnc ,t sem pCllnnclJO.
olmnn com platinas.

.

alçn d

mes ,la ou de brim t'rt~.
. ~
Em formatura de tropa ou SC1'1'1\0 de guannçno, calção
<1 mescla c botas de 1I1011Ull', (lIWl' a pé qucr a cavnllo.
Praças

de pret

" pnc ,t ' sem lWJ,lJlac11o.
Juquotn com platinas.
'ale'a de Jll '. ela ou de brim cru, ou cale;al),
A cal -as scmpr por d nitro d08 cano da . bota : li
111'a<:a8montadas, canhõ 'S d ' bota e apatos com espora, de
corr ia,
Artilheria

de campanha

e de guarnição

Of.ficiaes
Capncete

, m 1> nua .ho.

Dolmun com platina',
alva d me 'ela 011 tI brim cru, ou ca)!.'ào e bota de
m ntar com
pora UJ l'UI'!' ia, uu formatura ti tropa ou
'rvi)o a {'3\":) 110.
Praças

de prct

Capa{'pt' sem l' IIlH\('h •
J Il<l'wta com piai inn
CIlIça d.' me (')11 OH de h rim
dentro (lo eun
,ln ll(ltn j "
(!t 111(' l'la I. l'llll!tü
«I b
o

corr ·ia.
Cavallaria
omoiao

111

}lo·

t rulU-

ORDEM DO EXERCITO N.o 25
Praças de pret

Capacete sem pennacho.
Dolman COIU charlateiras,
Calção de mescla com canhões de botas e sapatos com esporas de correia.
Caçadores
Offioiaes

Barretina sem guarnição n IU pennacho,
Dólman COIU platinas.
Calça de m sela ou de brim cru, sempr<, por d ntro dos
cano das botas, em formatura de tropa ou s .rviço d quarnição ou lU marcha.
Praças de pret

Bnrretina sem guarnição nem pennacho .
•Jaqueta,
alça de 111('S la ou d • brim cril, . m}>r por d ntro dos
canos da botas, em formaturas, no serviço d eunrni ão
ou cm marcha.
Infanteria
Offioiaes

Corno

08

d caçador

l

Praças do pret
('OIllO [IS d caçndor H.
OS oftil'ill('f\ montudos dOI:! l'orpo, d 'aS'l\(lor II o infunterin usnm calça de 111<' ela 011 (1 brim ('1'11,
() clIl~lto d('
mescla e lxitas li, montar COIII l'HPora de correia, quando
em formatura II ' tropa ou cm S rvico a cuvullo.
l

Cirurgiões
Barrl'tilla

nn gual'lIi~',i()11('111

11 11M Iw.

Dolmnn com platinns.
(~lIh;arle mcscln ou hrim ('1'11; (', quando a cnvallo, calção de m 'sda I' bota d montnr com 'flpora. d correiu.

Veterinarios
Como os ('il'lII'gio

'S,

Pharmaceuticos
Barr tina
III gllllt'lli~ão
II III li III1I1CIIO.
Dolmun l'OIll plntiun .
alça d me cln ou d Lt;m l'ru.
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f.;L Companhia

da administração

militar

Officiaes
Como os de caçadorc
PraQas de pret
'omo as de caçadores.
Picadores
'omo os ofli -iaes d

cuvallaria.

Administração
'omo

(I

militar

cirurgiões.
Secretariado

militar

Barr .tiua sem uarni 'ao 11 nn pennucho.
I olman com platinas.
"al<;a ti m 'ela ou de brim cru.
2.a Companhia

da administração

militar

Officiaes
Capncctc 'I'm P nnaclio ou barretina
P nnaeho.
Dolman .om platinas.
al 'a do ines .la ou II, brim cru,

Cal 'ao e Lota ,I, mout: r com

vico a cnvnllo.

Praça

'por,

'ClU gnarniçã»

de

CUI'I' 1:1.

nem

nu:

'1'-

do pret

llurretinn
III gUllrni';l
li III II nnn 110.
-Iuquetn ('Olll I'I"till:l .
(';tl('a !I(' me tia (JIl I)' brim ('1'11, nu cale ~o elo 1111' cl: e
':ln!tUl' do> bota
'''III np to e I' 11 rll (I· > rrr-iu par,
I)

u Pl'a 'H montadn

c \Pl1l Lo 1\'
})1",,])0

l~'()(' ' t l'nu

H01'11l

'li',

o

III

l'l1J'!t -
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§ 1.0 Os casacos c os primeiros dolmans poderão tambem ser usados no pequcno unifonuo,
.endo pcrmittido,
n'este
C uso , oollocar-sc-llies
as platinas
amovíveis
dos
dolmans em lognr das charluteiras.
§ 2.° Os ditos artigos poderão ser usados no serviço int(,1'110 dos quarteie c em murcha até 31 de dezembro de 1894.
§ 3.° Os capotes poderão ser usados cru todos os serviços até 31 de dezembro de 1 96.
§ 4.° Os officiaes de caçadores e infantcria que ainda
pM ruírem as espadas com bainha de f 1'1'0 do modelo anterior ao estabelecido
no plano <l uuiformcs de 1 <lo outubro de 18~r), poderão fazer uso d' Ilas.
Art. 7:">.0 Ás praças de pret 8(í
rao distribuídos artigos do novo padrão depois de terminado o tempo de duração dos que lhes tenham sido anteriorment
' distribuídos,
substituindo-a
, oomtudo, nOI:>artigos em uso, as antiga'
guamições,
listas ou vivos pela
do pre nt
plano ti
uniformes, quando cal' çam d rcnovaçuo.
§ unico. ÜS artigos do antigo padrão cm nrrccadacâo
s rito distribuidoa
ús pra~a', applicnndo-s '-111 o di, po to
no presente al,tigo.
Art. 74. II O actuaes offieia ' gcn rncs reformados
poderão

continuar

eido pelo decreto

usar o uniform s (lo padrão C tab ,1 <11' 1 de outubro cll' 18 5.

[1

TITULO II
Do Juilli""tro

<ln >'ucrJ"(l

Chal)éll arm:ulo
Empresi] hado, gnaruccido
com galão (110oiro, dcnomido Imperador,
i nrminhos,
t indo nos cauto borla
d!' cunotão de oiro (tig. 77).

nado

Casaco
('tllIlO

"DIa e

o (lo l'l:!tado maio!' "('1I1'l'a1, 11(10 bOI'(lado (la
substituido
li ,1" 1Il1l(1l'lo fig. 78 I 10).
(J

l·IUlhol·.

Dragona,
\mIo

cl

II

uL titllidl\8

(' bulo

lll.dol'

LIUT t , COlll

"~Ilt'I'IlI,

illlilllHllt
O"',O:!~) (II' llilllll' h·o.

pOI' 11111 l1'o}lll

\I

I

ao

I tl'ellu
'lIIhl('IlJ:1 (\0

IIdo:l
1\"
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Calça
De paullo azul fende com galão de oiro, dvnominado
do Imperador, em carlu custura cxt rior (ti .. , 11.
Dolman
o do estud: maior p;cn ral, tendo
um .ilvado bordado a oiro (fig. ~2).

OlUO

nhõ

a ",,,la c ca-

Barrete
o do estado maior gcn rral, qu til' d . .rcve 110 ti\glliut
~ 'mIo o,; distinetivos da pat \111 substituidos
polo« bordados (fig, 'i ), l? emblema (fig, 7U , do ln 'tal
prateado, com l)f",O,-)5 de diametro.
(\11110

tulo

Capúll\
Com» o do l'"l, do nu ior g'C111'ral, t ndo 110::; canho 'ti,
nas folh« . autr-rior ',., das iuungas, o hUl'ltulo a oiro (fin'. ':?).
Banda, gJ'l\I'ala, espada, fladur, talim, espora: , luvas
('UIDO

iguucs artigos

110

estudo mui r general.

.

Tl'!' L

III

11I1·a~·a.comba C ent
('API'l'1 L
ti ( o

Como

1)

d

l'ipt

~ll

()."

I
II

'r

I

Challi'u armade
no I pitulo uni 'U rl. titulo

I>to couro IH'

"('lIlIafllo

11

(fi" 77),
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Casaco
De panno azul ferrct (fig. 42), com duas abotuaduras
parallelns, cada uma de oito botões grandes, d metal doirado
(fig. 22), espaçados de um quinto da distancia da costura
de um dos hombros à do outro. O comprimento das abas
será determinado pelas articulações das primeiras com a
segundas phalanges dos dedos, estando a mão D chada c
o braço naturalmente estendido. O D 1'1'0 de lã branca; e
as feições posteriores como vão indicadas na fig. 42, s ndo
os botões da cintura distanciados do om,07 c as p stanas
de 0"\20 de comprim nto. A gola (fig. 1 c 42)
os canhões, de panno encarnado bordados a fios doiro.

Dragonas
(ionformc o mod lo (fig. O), sendo a pala d

m tal
doirado, a eorôa e estr llas do prata, c a franja, solta, de
canotão de oiro,

Charlateiras
De metal doirado em escamas (fig. 76) ussent s sobre
panno encarnado, tondo sobr a pala a corõa com duas ou
tres estrellas do prata, conform ,a patent .

Calras
De panno azul ferrete com galão
Imperador, nas costuras xtcriorcs
D(\ m soln azul claro com duns
Ululo .obr .adu uma dns '0 turas

J)

de oiro, d mominado do
(fig, 1),
listas d p:mHo cncnrexteriorc

l:alrão
mescla azul claro com dum; li tas d

pauno

ncar-

nado.
Banda
Do seda

arm zim ' oiro.
(i r

nta

D> "orgori\o dI sedn 1Jt'(·tu, com altnrn dl'

111,

:3,

Oolman
!)o

ln' llW»

nno (lo

pt lto por eis alumnre
8 da preta com botol'

('a

aco lig. 90), nperuulo no 1Il ,iI) do
,1(' t'ol',1õc duplos dc tor ul U I

(·liptil'1l ti'

torçl\l d

d

tam-

ORDEM: DO EXERCITO N,· :?,j

U57

b m preta (fig, 32), As guarni<:oes das co tas como vao
indicadas na lig, 90 o todo vontornado do gnlão de torcal
de seda pr ta e spiguilha. A gola é de panno cllcal'Jlutio
não indo contornada d cordão, e tendo, de um
de outro
lado da ab .rtura, as estrella de prata correspolHll'nt '~ á
graduação (fig, 2). Os .auhõcs, com a fôrma angular já prescripta e do mesmo panno do dolman, com a e trclla distinctivas da pat mt , A' dua 00 turas lHteracs nau alcançam a Rua orla inferior, mil' interrompem-se
a OIll,l~ da
extremidades.
(). ungulos, formados pelas orlas :\ut01'IOrC8
com n inferior do dolman, i'ào lig .irnmente arredondado
.
() dolmnn t m .inco algib iras, . endo duns lat rae
(fig, 90) guarn cidas de galão
·,.piguilha; dua III ttidas
no' ogundo alaruarea. sendo uma de cada lado do p ito ;
e a ultima int rior e no lado e '(luer<lo do peito, () forro "

preto,

Platinas
Fixas, formadas por
quadrangular

de 010,01

quatro gnlõcs de oiro de 8ecçlo
d lado fig, 91),

Barrete
D panno igual ao do dólman, com a fôrma e dim noes do repr .entado na fig, 54, tendo o quartos avivado!:>
d panllo ncarnado,
om as guarni 'Õ
e di ·tinctivo· da
pat nte. () tampo é guarnoci.l
em v lta om ealão do padrao (nO', ?2),
b 'lU fi :im um, Lot:
qlH'.
pr g:t no
lltro, felto d tran' l11n d' oU'O 0111 o dialllp.tr
de
om,02, .Na fl'cnt o cmLl 'wa d 0111, 5: d di. mc tro, d
prata (fig, 92), a 'nt obI' }lanno pncul'll. do l' III roela
d' lla um r burdo doimdo d 0'", :3d 1. r "ura. ( ) 1'1': nc. J t
ti ub tituido por Ulll t'ordito d
iro
com Ulll(\' virolll d· 111 tal doinulo,

Capole
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abertura longitudinal com pestana e quatro botões pequenos, feita ao meio da roda, na face posterior, e uma prega
junto á costura da gola e oeculta por esta. Os canhões, do
mesmo panno do capote, com as estrcllns indicativas do
posto.
Luvas
De pelle de castor ou de pellica, brancas.
Espada
Do grande uniforme - Bainha de ferro, punho de marfim, guarnições e braçadeiras de metal doirado (:fig. 9B).
Do pequeno uniforme - Do comprimento e curvatura
das de cavallaria, mas com os copos de ferro polido, de
meia roca (:fig. 94), lixa cravada no metal e na parte inferior do punho, para firmeza do dedo pollegar, e alça de
couro presa na montagem do punho pela parte opposta,
para introducção do dedo indicador. Bainha e braçadeiras como o modelo da cavallaria.
Fiador
Do grande uniforme - De cordão de oiro c borla tambem de oiro (fig. 95).
Do pequeno uniforme - De cordão de oiro e torçal de
seda encarnada (fig. 96).
Talim
Do grande uniforme -])e
couro de Moscovin com trcs
listas bordadas a fio de oiro, argolaíõ, fivellas de carranca
e chapa de metal doirado C0111 as armas reaes de prata
(fig. 97).
Do pequeno uniforme - De couro de Moscovia sem bordados a oiro, com argolas, fivellas e chapa de cinto com«
no grande uniforme.

Pasta
De coiro frisado (fig. 70 e 70 a).

Botas
De montar, podendo enrugar desde o tornozello até
meio da perna, um pouco mais altas na face anterior, som
que exceda fi altura da rotula, o cavadas na parte da costura para. livre articulação do joelho (fig. 98).
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Esporas
Do grande uniforme - De metal amarello (fig. 99).
Do pequeno uniforme - De prata ou de outro metal
branco, de apertar por meio de correia, ou esporas de caixa
(fig. 99 a e 101), segundo se vestir calção ou calça.

Á frente das tropas, em grande uniforme, usam o capacete com pennacho, casaco com dragonas ou charlateiras, banda e os mais artigos que pertencem á mesma classe
de uniformes,
substituindo
a calça de galão de oiro pelo
calção, e com este, a bota de montar. Quando as tropas
não estejam em grande uniforme,
os offieiaes generacs
empregarão
o dólman c o capacete sem pcnnacho.
Em todo o outro serviço a pé farão uso do barrete ou
do chapéu armado, de grande uniforme, segundo as círcumstancias,
com a calça lisa, botins e esporas de mola.
A calça de galão de oiro faz parte do grande uniforme
nas occasiões de cortejo no paço e outras solemnidades.
Vestem os capotes nas occasiões cm que as tropas d' elles façam uso.
CAPITULO II
Corpo do estado

:anaior

Capacete
De couro envernizado,
com a fôrma, dimensões e guarnições indicadas nas fig. 83, 84, 84 a, 85, 86 e 87, sendo
as guarnições de metal doirado, o emblema de metal prateado e o laço nacional de seda.

De pennas

Pcnnacbo
brancas (fig. 8 ).
Dolman

De panno azul ferrete, tendo as feições da frente assin
como as das costas cortadas, cadn uma, n'uma peça intcíriçu (fig. 102). Na frente duas abotoaduras, cada uma de
oito botões de metal doirado (fig. 2:3), estando os botões
superiores
afastados
de om,04 a Ofll,OU do pregado das
mangas e os inferiores espaçados de om,IO. A costuras
lateraes int -rrompem-se a 0"\10 (la orla inferior. As abas
A guarniçao
das
com 01Jl18 a 010,22 de comprimento.
costas, 'conforme a fig. 10i3, de galao de torçal de s da
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preta de 0"\02 e de trancelim tambem de seda preta
de 0 ,003 de largura, e com dois botões iguaes aos da
frente, A gola, de velludo azul Maria Luiza, avivada de
panno branco, bordada (fig. 3), sendo a casa a fio de oiro e
as palmas e canotilho a fio de prata. Os canhões do mesmo panno do dolman, com guarnições de galão e trancelim de seda preta (fig. 103 a), e sobre elles os distinctivos
da patente, e tendo, em cada um, dois botões pequenos de
metal doirado do padrão adoptado.
Os bordos anterior, inferior, e assim tambcm as aberturas Iateraes, são acompanhados em todo o seu percurso,
pelo mesmo gajão de torçal de seda preta; estas aberturas podem fechar-se por meio de dois botões pequenos,
pretos, pregados n'uma pestana interior. O forro é preto.
O dolman deve ter tres algibeiras, duas Iateraes exteriores, guarnecidas de galão de seda preta, e uma interior na
feição da frente do Indo esquerdo.
01

üharlateiras
De metal doirado (fig. 76), em escamas, assentes cm
velludo azul Maria Luiza, tendo sobre a pala o emblema do
corpo, em prata (fig. 106).

A!lulhetas
De cordão de prata (fig. 107).

Platinas
Conforme o modelo (fig. 108). São amovíveis, para serem
substituídas pelas charlatciras no grande uniforme e formadas por quatro cordões de oiro e torçal de seda azul, de
quatro faces, com om,0075 cada uma, tendo um botão
pequeno de metal doirado do respectivo padrão.

Calças e calção
De mescla azul claro, com duas listas de pmlllO azul ferrete sobre as costuras exteriores, e com trcs algibeiras,
sendo duas abertas nas mesmas costuras a om,050 da costura de ligação do coz, com um botão e uma casa cada
uma, e a terceira junto d'aquella costura, na frente e ao
meio da folha direita. As calças são usadas COm presilhas
de couro preto ajustadas interiormente em dois botões. Tanto
as calças como os calções apertam na cintura por meio
Um colchete de ferro. Os calções v1(o representados
na
lig. 100.
Calças de brim cru,

ao
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Carrete
De pallno azul fende,
com a t~;l'll1a e dinieusões indicadas na fig. ô!), tendo «s quarto
e o tampo avivados de
panno branco. -~ pala de polimento preto, dehroada com
uma tira do mesmo polimento, de 0'11,003 ue largura, pespontada, e o francalete de como envernizado.
n emblema
com Orll,Of)i) de diametro digo 105), a-sente sobre velludo
azul Maria Luiza.

Callote
De mescla azul escuro, tornada impermeável, com a fórma e dimensões indicadas na fig. 41, com duas abotoaduras, cada uma de seis botiJ,·" de metal doirado (fig. 23),
igualmente
espaçadas
no -entído (la altura, parallda8 e
distanciada s de 0111,12. () comprimento como ficou já pres-

cripto.
Deve o capote ser bastante amplo para qlH' se vista
com facilidade, (' poder fazer-se uso d'elle a cavallo, para
o que d .ve ter ao meio das co .tas, e junto ao pregado
da gola, 11m" prega dI' OIll,lO ' uma abertura
longitudinal no prolongamento
tl\ lia, medindo OnJ,48 a partir ela
orla inferior, abertura que . acompanhada
por uma pestana interior com quatro pe({1H'nos boWt'" de metal dn padrão
respectivo.
Nas costuras do ligação (la custas ('OUl a folha da frente, e na altura ela cintura, praticu-se uma outra abertura
01
de 0 ,05 de comprimento,
par:t dar passagem
ús presilhas elas costas, feitas !lI' mescla azul igual <Í elo capote e
forradas da mesma 11)('::; .la. Cada pr -silhu deve ter O'" 04
ae largura por (lnJ ,2G de comprimen to apparen te; a' da
(' quer da. com <lua' vasns aberta,
uma ii ()lII,02 da sua
ex.tremidade
e a outra a 0"',01 ela prim 'ira; a primeira
com 08 ootõl'S eor}'('spolldentes de m tal doirado (fig. 23,.
Quando se JULO fa~a u '0 d'vstas pre ilha " devem ser mettidas pam dentro do capoto e pr 'as ali 1L dui" pequello~
botões pretos, pr ;.çaclu8 no íorrl), tI ndo para j,.,so a pre:;ilha direita uma casa na extr 'midadc.
Nos canto' da" duas fulha' da ti'ente abr 'lJl- , <lua' caU8 obliqua:s qlH pcrmittam levantar ('8SaS 11H''ma8 folha:>,
:tU, que a8 C1b't;., se suspt'lHlam no h ,tões das presilha
P08tcl'iores, 11:1 altura da cintura.
Gola dn me 'ma llH'8da do eupot , de voltar, com a lm'gura de 0111 12, (' com os canto .. ligeiramente arredondado,..
Uma prcsilÍltt da lllf'sma III "C la, com o f'olllpl'imcnto dt.
UIU,lO ' a laJ'g'lIl'.\ de om,03, aLot ando em Iloi' hut()e p,._
2

(,(;2

.
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quenos
quando

de metal do padrão, permitte
(I
aportar a gola,
levantada.
OH canhêes da mesma mescla do capote, cada um com
tres botões pequenos de metal do padrão c os galões da
patente na folha anterior (fig. ün tt).
O capote contém seis algibciras : urna exterior, no lado
esquerdo do peito, na altura do segundo botão, fechada
por uma pestana de 0"\03 de altura, COIU casa epotão;
duas eollocadas nas folhas nnteriores, 01ll,05 abaixo da ultima linha do botões, com a abertura de 0"',18, e fechadas
por dum; pestanas
do mesmo cornprhuento,
com a, altura
de 01\1,08; as outras collocadas interiormente,
uma no lado
direito do peito e as outra" duus nas ligações <las costas
com a folha da frente, e a 0"',0:'> abnixo das aberturas das
presilhas das costas. A entrada d'ostas algibeiras será coborta com uma pestana, com a altura dr 0"',20, cobrindo
esta mesma pestana o rasgamento feito nas costuras <lo capote, para permittir a pUtlsagem da mão por debaixo d'oste.
O cabeção (fig. 41), feito da mesma mescla do capote, é
móvel o cortado scgu)l(lll duas l'm'VHS concentricas,
uma
interior contornando
() pescoço e outra exterior det mninàndo a sua orla inferiu!', a qual se limita pela altura em
que fica a extremidade
do dedo pollegar estando o braço
naturalmente
estendido ao longo do corpo.
O capote e cabeção sào forrados de preto.

De torça] carmexim

Banda
com borlas do mesmo torçal (fig. 43).

De pclle de castor,

brancas.

Luvas

ESp:ld11
D('
de

ferro

metal

polido,
doirado,

sendo
com

o punho
o

de lixa l' as gUHl'ni)õl'8
'S indicadas
nu

feitio e dimensõ

fig. 110.
latim

DI polimento

branco (tig. 111). tendo o cinto UIII.04 de
largura, com fechos de metal l' pasHa!lor.
N:t Hl't,,,ta inferior <lo cinto hnvor.l uoi~ gl'HlllpOS pará
os Irancnletcs, qlH' Kcrl10 ln'('~os {HJltelles por meio de botoeM <le earreto (fig. 11:8). fcndo I} bot:1O do frnlH'Hll't, anterIOr
I g':)J1('ho para I'i lspen<1('l' a cKp:ula. A'i Itl'golas das
brn(·:I1. íl';) (la ('sl':l<!a ligallh'" por modo f<imilhmJte {I (' '-

x.
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tremidade dos francalers, por uma ponta dobrada, Os francalotes têcm de largura, cada um, o,n.o~,L' o (lU'" prendo Ú
braçadeira
superim- nlio dev,' exceder o cOlllprillwnto
,1('

om,~2.

Fiader
Do liga, de seda

OH

algodão,

fig. 11;3 .

branca

Gravata
De gorgorão

de F;f'(h preta,

com a altura

de 01,0;3 (:tig.

163).
Gota:
De montar,

de vitelln (fig. 114,.

Bofio.
Esporas
De ferro

100).

:l;luKtar

poli rlo (' rll

por

meio d .. corroias

Dr ferro polido e flL caix» (fig. 101). (jlwndol'
"alça com botins.

(:ti!.:'.

vestir

Pasta
Conforme as fig. 71. ( iO 1/. ",'ndo transportada n um
bolso praticado }Jara ('S",' fim llo lado .Iil'eito " posterior
,lo xairel do arreio do eavnlio. E ,1" cour» envernizado
dI' preto.
Itol mn II
De fianolla azul (' «-ur , l'omo .i:i. foi descripto
tig'o 62.° .. sendo faenltativo () ,<pu 11"0.

EIi'I1adô Junior da .. prt

no ar-

ç"n... e ahlloxaritf''''

l'allal'CIt°

J ,01'

Como () dos officiaes (I" urtilheria,
tendo
uma granada d<' metnl jll'ntf'ad,) ti~. 115 .

em bien .

JI,\R IUldlO

Ü(' }H'l111H" (Ollt':1l'llH,1:,"l
maior de ul'tilJ.cl'ia (fig.
J.

(")))]11

"

utht'i:l.t,
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'0

11111111311
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Platinas
Como as dos officiacs ele artilheria,

Charlateil'as
De metal doirado,

do modelo adoptado

para os officiaes

de artilhcria, mas forradas de panno azul ferrete.
Calças
De mescla,

como as elos officiaes ele artilheria,

sendo a '

listas substitui elas por vivo, de panno encarnado.
De brim cru.

Barrete
Como o elos officiaes de artilheria,

m».

com

t)

emblema

(fig.

Callotc

Com» o elos oftíciaes apeados de infanteria,
com os botões do padrão de artilheria e os canhões avivados
de
panno encarnado.

Banda, gravata,

luvas, espada, talim, liatlor

Tudo corno os officiacs de artilhe ria ,

Dolman
De rlanolla azul ferrete, do modelo geral
artigo G2.'\ sendo facnltativo o >lCU uso.

indicado

no

CAPI'lTLO JV
Eng;cnheria

Tropas a pé
SEC<.'.~O I

Cabos e soldados
Capacete
De couro enveruizudo de preto, com a fôrma, dimensões,
~~ilhõ(' e mais guarnições indicados nas fig. 83, 84, 84 d,
,,<), R6 " H7; li chapa c as gnal'niçõcl:l de metal amarello

ORDEM DO EXERCITO N.· ~5
com a cruz e oliva lisas, e emblema
laço de couro com as côres nacionaes.

de metal branco ;

(I

Pennarhe
De crina preta com o tope encarnado,
preta de igual comprimento
(fig. 123).

sendo toda a crina

Jaqueta
De panno azul ferrete, com o feitio indicado na fig. 124.
forrada de algodão cru, sem chumaço e bastante folgada.
Abotoa ao meio do peito por seis botões de metal amarello, o primeiro pregado a OIll,OÕ abaixo da gola e o ultimo na cintura. As costas e as feições da frente cortadas,
cada uma, em uma só peça, como se indica na fig. 124 e
as partes restantes também inteiriças ; no lado direito do
corpo, e em toda a extensão da linha de botões, aecrescenta-se uma pestana /le om,06 de largura,
que fica debaixo
da folha da esquerda quando esteja abotoada ti jaqueta.
O cérte, feito segundo a figura indicada, d ve attender ti
que todas as part 's componentes da jaqueta não opprimam
o corpo do homem, mas lhe permittam a liberdade de movimentos. Os botões da frente e os das costas têem de diametro OIll,02 (fig. 3ô) e os dos canhões om,015 (fig. 35 a).
O ultimo botão da, frente e os dois das costuras das costas são do padrão da fig. 37 e devem estar na mesma linha dos colchetes. O comprimento
do corpo da jaqueta é
regulado por fórma que esta exceda OIll,16 a circumferencia da cinta, tomada a medida logo por cima dos quadris.
Lateralmente
tem duas aberturas
com o comprimento
do OIll,10, o pregados em ambas as feiçõ . da frente e superior s ás aberturas
fortes colchetes de metal amarello
para susp in 'ão do cinturão (fig. 3 ).
O::; botões da r taguarda são espaçados entre si
A gola de panno preto, avivada snp riormcnte por um
vivo de panno encarnado,
e guarnecida
em torno c inferiormente
por Um galão amarello de li!. de
de largura c com os mblcma
das companhias de metal amarello (:fig. 119, 120, 121 ' 122).
Os canhões e as platinas de panno preto avivados de
panuo encarnado,
tendo as platinas a fôrma indicada na

oro,o .

oro,Ol

:fig. 1:?i).
GI'allad~iras

no panno

preto avivnda

nição de lã preta (fig. 12ü).

<k pauno encarundo,

com guar-
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Jaleco de policia
De brim cru, com a fl'n'ma o dimensões da .ia(tueta, devendo ser bastante
folgado e abotoado ao meio do peito
por seis botões brancos, ele unha, ele 0111,015 ele diametro;
tem tambem ganchos de metal na cintura o dois botões na
retaguarda;
os canhões, platinas e gola são de brim cru;
não tom vivos nem guarnir;õcs. iSat! golas collocam-se os
castellos de 0"',025 de altura, de panno preto.
'rodos os distinctivoe se collocam nas mangas do jaleco
de policia, excepto as divisas que silo collo('udas nas platinas (fig. 127).

llarrete ,lc policia

Dc panno azul ferrete, «ylindrico digo 1:281, de 0'0,075
de altura, e circumdado por uma tira de panno preto de
(Y",03 avivada de panno encarnado suporior e inferiormente; tem um fmncalcte
de couro envernizado, seguro com
dois botões de metal amarello (fig. i);) li I: e o emblema (fig.
118), com om,025 de altura, é l'ollo('ado sobr« aqudla tira,
correspondendo
a m .io do francalete.

Calças
De mescla azul claro, com vivo encarnado em cada COI:;tura oxterior; tem duas algiboiras a om,05 abaixo do coz
nas duas costuras,
com um botão e calem em cada uma;
egura-se na cintura por meio de um colchete de ferro.
Deve SOl' bastante
folgada. em toda a perna; as costuras
interiores interrompem-se
a 0"',1 () do bordo inferior; ajusta-se na perna por meio de um botão e de uma casa. A
calça assim apertada na perna di:.;tarlÍ nm,1f) do terreno
(fig. 109).
De brim cru e folgada em toda a; perna, <listando Ofll,03
do terreno, na posição de sentido. E apertada na cintura
por meio de um colchete de ferro.

t:apole
De mescla azul C scuro , tornada impermeavel,
com <lua'
abotoaduras,
cada uma de
,is botões de metal nmarello
(fig. 35), ospaçados igualmente
no sentido da altura, devendo as duas abotoaduras di tanciarem-se entre si om,12,
ficando, portanto,
parallclas (fig. 3H). A duas folhas da
frente o a das costas siLo l'ortadas, cada uma, de uma só
peça; c nas costas, a partir da orla inferior, pratica-se a
meio da roda uma abertura longit11dinul de nll\,BO, aeompanhada da respectiva }H'8t:t1J;, d. largnra (1.. '}''',04.
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Deve ser snflicicutcmcnto
cintado para evitar pregas na
«iutura.
A gola, (k mescla ig-ualü <10 capote. ('0 apertada ]lor um
forte colchete de ferro : 111l.O tl'lll care .llas, (, 0\ UIII,UiJ daI:!
suas cxtrem idades collocmn-se os castollos cm pallllo C11carnudo, de 01l\0:?i) de nltura (jig-. 11~): deve ter 0"',0,,:) de
altura e umn prcsilh. de 0"1,10 !lI' «omprin« nto e 0'lJ,0;3
de largura, o que permitte apl'rtar a gOIH, quando lcvantndn, Pi)!' meio d dois O,)tú<'s jll'(l1l('llO". ,lo padrão.
Tem dna algiheiras dI) Olll,l{ de largura collocadas lia
frente o a 0"'.10 dos últimos botões.
O cumprimontn (lo capote I" tal que deve distar ()1I1.:10
do terreno. quando tomada a posi!,.'à.o de sentido.
:Xas costuras de lig";t!';:() <la"- costas com as folhas da
frente ha dois gancho' ,1;' nietnl amnrello (fil,!.·. 38): os ultimo. h()t()I'~ <la fl"t nt« I' os das costns ~ão do padrão
(fig. :3í) " devem C" ar lia mesma linha dos colchetes ou

gandlOs <11' metal.
As platinns ~li.() feitas <la mesma mescla do capote, com o
foiti» e dimensões ,10" (la" jaquetas, mas u:w são avivada
(fig. 1:?;»).
AI' manga::; devem :;('1" hastan te largas para permittir
vestir-se II capotí' com facilidad(' ; o ~l'n l'OmprillH'uto deve
:;e1' tal ql1P. (':;tendputlo·,,( llatnralmenÍ!'
() braço, o bordo
inferior da manga fi(Jlll' toC:tllUO 11 articulação du mão com
() anteonl\,o;
os callhõ('~ são feitos da me.ma mescla do
capotl', niLo avivad.os: o forro é <1(, scrafinn prcta [lt(o :I. altura <la linha do:; b()tik~ c do me:;IllO estofo na frente c llas
abas com a largnra <1\' 0111,]0. L"a>; eOi:!ta~ o,; hotoe;.; deyem
di tal' entre ~i Oll\()~.

lIola
1) Couro de hl';I,(·l'}'('. a" OIll,:~2 dI' :lltUI':I, tom o feitio
indicado lia tig·. 1:?\1: "-ola rlohl'ada e ta."(,:\l1a; contraforte
c. -teriol' (' ('ano com tijol:l :lJH'rtnndo !lo I:Hlo (lc ti\ra l'OIll
rlnn" tiy<,llns (lol)l'ad:b. tI, t{1rl'll lllyprniz:1I111 ,lc prdo.

lir'a\aln

D,'

gOlog'Or:tO

dI' Ih pr ta

l'OIll

a :dlma (!to

(1111.0,*(fig.

lG:I\.

i:"E( <:AO 11

Aspirantes a officiaes. sargentos e artífices
O Illl'SlIlll nnifol1lH' (lo, >io](lado:;, ° Plldro o galao da gola
j qw'ta:-i de eda allla)' 'lI'l) !l('\'cndll
t"1" 1111 mang:
(la~ jH(fllP(n:-.; (' CHpntp",
.. Jlas plat iWl" elo j- I l (I d ]Joli(·i.,
<lai:!
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as divisas dos postos ou graduação ú os outros distinctivos que por este plano lhes vão determinados.
Os aspirantes a officiaes usarão botões iguacs aos elos
officiacs e jalecos de policia de flanclla azul escuro.
SECÇÃO

III

Mestre e contramestre
de corneteiros,
e aprendizes

corneteiros

O mesmo uniforme dos soldados, tlflldo a jaqueta tres
abotoaduras de seis botões, cada uma, de 0"\02, dispostos
como indica a fig. 130.
Os canhões da jaqueta, do capote e do jaleco de policia
são :~·unrnecjdoscom galão de lã preta e encarnada com
a largura de 01O,0l.
No grandc uniforme usarão um peitilho de panno azul
ferrete avivado do panno encarnado, com seis alamares
do galão do mesmo padrão que o dos canhões (fig. 13]).
Este peitilho abotoa nas trcs abotoaduras.
Usam, no grande uniforme, grunacleiras de lã preta !"'
encarnada.
As guarnições da jaqueta e peitilho do mestre de cometeiros são de seda.
As golas das jaquetas dos corneteiros têem os emblema'
das companhias a que pertencem, em metal amarello.
As do mestre e contramestre tem o cnstello (fig. 1] S),
emblema da arma.
Estes ultimos têem nas mangas os distíuctivos que lhe
vão prescriptos n'este plano.
f:lEc<;Ao

IV

Officiaes

O uniforme dos officiacs d'esta arma vae descripto
parte qne se refere à tropa montada de engcnhcria.

11:1

CAPITULO V
Ar'till}('ria

Tropas a pé
l":\ECÇÃO J
Cabos e soldados

011 serventes dos rcgimontos de campanha e as praça"
uos regimentos e companhias de guarniçfio e das baterias
de montanha têem :

no
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GI;(I

üapacete
De couro envernizado
de preto, com a forma, dimrnsões, grilhões e mais guarnições indicadas IIa" fig. 8;), 84,
84 e, 85, 86 e 87; a chapa e as guarnições de metal amarello com a cruz e oliva lisas, e o emblema ou numero d«
metal branco;
lac;o de couro tom as côrcs nacionaes,

°

Pennarhe
De erma
123).

encurnada,

toda

de igual

(fig-.

comprimento

Jaqueta
Como a dos soldados apeados de engenharia,
tendo, po_
rém, a gola e as platinas de panno encarnado. Xa gola
colloca-se cm cada vxtrcmidado
uma granada
de metal
amarello (fig. 11i"»),

Iiranadeiras
Como as dos soldados
encarnado e guarnocidns

de engenherin, porém, de panno
de lã tamb m encarnada.

Jaleco de poliria
De brim cru, igual ao dos soldados de engenheria,
na gola granadas de panno encarnado.

tendo

Barrete de policia
De panno azul ferrete, igual ao (10 engenheria (fig. 12').
com a lista de pauno encarnado de Offi,022 ele largura.
Na frente o numero do regimento, lias compnnhia
d guaruíção (fig. 134), e na brigada de montanha (fig. 137), sem
aros.

Calt'as
Igua 8 ús dos soldados npendo . de engeuherin, com unia
lista de panno enenl'nado ClU logar do vivo.
De brim cru, como as do>! soldados ap ado'> d(' eugr-nheria.

Capol!'
Como o dos soldados apeados de onecnheriu.
tendo
g'nla a granada
de panno encarnado ; não tem carcelu.

Botas
Jzua

ás do," soldado ap 'ado" dr eugenheria.

lia

IHWEl\I
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Gravala
Igual :í dOH soldados

de cngcnheria.
8EC~'.KO II

Aspirantes a officiaes, sargentos e artifices

O mesmo uniforme dos soldados, tendo nas ruaugas das
jaquetas, dos capotes e nas platinas dos jalecos de policia
as divisas do posto OH gradua~'fio que lhes vão determinadas n'este plano, (I os mais distinctivos,
Os aspirantes a, oíliciaes USUl'lW nas jaquetas
(' capotes
botões iguacs aos dOH otliciaes, c os jale-cos de policia (1(,
flanella azul escuro.
8El,\'.'\O 1II

Mestre e contramestre de corneteiros, corneteiros
e aprendizes

o mestre \' contramestre de corncteiroa, corneteiros o
aprendizes têcm o mesmo uniforme que as demais praças
~ em harmonia com iguaes classes da engenheria, tendo,
porém, as guarnições do peitilho c dos cauhõos das jaquetas, jalecos de policia c dos capotes de lã amnrclla.
As gunrniçõcs do mestre de corneteiros são de seda. :Nas
mangas elas jaquetas, capotes c jalecos de policia, os distinctivos que lhes vão determinados
n'ost« plano.
BI<:C(;.\O IV

Officiaes
e<ljla('clc
Como o elas praça::; de pret, sendo <I'" g"n<Ll'lliçí)e:-;
(!e meo emblema e numero de metal prateado e o
laço com as côros nacionaes, de seda dig. H:3, S.J, 84 e,

tal doirado,

85, 86 e 87).
Pennaehe
De crina encarnadn (fig. 123).
1101111<111

Como o tios ofíiciucs do corpo do estado maior !fig. 102),
tendo OK hotõcl'l de 111 tal doirndo do pat1J'ito (fig. :?6);
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a gola de panno encarnado.
com granadas
bordada" a
oiro (fig. 5 (' 1:36), e os canhões de pmmo preto avivados
de panno encarnado.

I'Iatinas
Amoviveis, de panuo «ncarnado, de 01ll,04 de largura,
guarnecidas dr galão de oiro (fig. f>3I, com a forma da fig

]36.

Chada teiras
De metal doirado, corno as dos oftieiaes de engenheria
(fig. 76). com botão do padrão (fig. 25).

(;tllças e calçêes
CODlO a" determinadas
para os ofticiu(l' do eorpo do estado maior, com duas listas <1(' panIlO encarnado.

Barrete
Como o dos ofticiacs do corpo do estado maior, tendo os
vivos de }lauHo encarnado c () emblema do metal doirado
com o numero prateado, de 010,055 de díamctro, assente
sobro panHO encarnado,
Os emblemas dos r 'gimento::í ele campanha e de guarnição, da brigada de montanha. c das companhias de guarnição são os representados
respectivamente
nas fig. 133,
134 c 137.

Capote
De me clu azul escuro, tornada impermeavel,
e com forros pretos, () seu comprimento é tal que, tomada a posição
di' sentido, a orla inferior di te O"',:W <lo terreno.
A gola (' <la mesma mescla do capote c <lo voltar, tem
O''',l~ de largura c os cantos ligciram: nte arredondados,
o
na presilha ('ollo('am-f;(, em gabo de oiro, O' dietinctivos
da. patente, como vae indicado nas fig. 40 e 40 a.
() guarda-manga::;
tem quatro hotões grandes de metal
doirado (fig. 251. No corpo do capote o pela parte extorior terá. na altura <lo segundo botão do guarda-mangas,
uma algibeira de ()"',:?o de largura c de ()Ul,BO de comprimento.
() capote I' suas pnrticulnridndes
vao representados
na
fig. 40.

EstIada
De forr« polido (fig. 110).

672
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Luvas, talim, flador, botas de montar, botins, esporas de apertar
eODl correia, esporas de mela, gravata, blinda, pasta
Tudo como os officiaes do corpo do estado maior.
Dolmall
De flanella azul ferrete, do modelo geral indicado no
artigo 62.°, sendo facultativo o seu uso.
Officiaes do estado maior da arma

Os ofticiaos do estado maior da arma de artilheria usarão os mesmos uniformes que são determinados para 08
officiaes dos regimentos, substituindo, porém, o numero nos

capacetes e barretes pelo monogramma de metal branco
(fig. 73) sobre o distinctivo da arma, e o pennacho de
crina pelo de pennas encarnadas (:fig. 88).
CAPI1'U LO VI
Caçadores

Tropas a pé
SECÇÃO I
Cabos e soldados

Barretina
. De feltro preto, com a forma e dimensões da :fig. 4ô,
laço de metal pintado de azul o branco com botão de
metal amarello, palmas do mesmo metal, o numero de
metal branco, francalcte de couro polido de preto com
:fiveUade metal amarello ; pala de como envernizado de
preto, com uma virola, em relevo, do mesmo couro (fig.
46 a, 45 b e 45 c).
Pennach«
De lã preta, de fôrma tronco-coníca,
assente n'umu
tulipa de metal amarello (fig. 45 d e 46,n.
Guarnição
De cordão do lã preta, com a forma
<licatlas na tig. 4G.

(' dim

'llSÕt

s in-

c: 1
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Jaqueta
Como a dos soldados de engcnheria (fig. 124), tendo, P')rém, os botões pretos, de unha, com a fórma da fig. 34,
os canhões do mesmo panno da jaqueta avivados de pum] )
preto. A gola, de pmmo preto, tem junto á abertura,
41e um e outro lado, os números do regimento, di' met..'
amarello, de 0111,025 de altura. j\s platinas de pallHo pl'r.tt)
(fig. 125).

Granadeins
Da fórma e dimensões determinadas
«ngenheria
(fig. 12G), de panHo preto
lã preta.

para as praç~ls d·>
com ("uarnição de

Jaleco de policia
Igual

ao das

praças

de engenheria,

tendo

na goln os

numeros do regimento em panno preto.
Barrete de policia
Igual ao das praças de engenheria, sem lista, g'uHl'l1e':.10 aos terços na altura por dois vivos de panno preto
(ng. 128). .J.:Ta frente o numero do regimento igual aos
!.\'ola da jaqueta;
o forro preto e não tom francalcte.

(k

Ca1ras
De mescla azul claro, iglHtCH cm feitio ás das praça..;
apeadas de engenheria, porém, com os vivos de pmmo Pj' to.
De brim cru, com o feitio das detorruinadas para as Pr<l<;ílS apeadas de engeuheriu.

Callote
o d terminado pam as praça:;
nhcria, com ()' botõps pr tos, dI' unha,
mr-tro (fig. :3:3 e i};) a).
Os numerns I'Ill paulIo pr .to.
COUlO

apeadas \le enp; cl 01O,0=?2di' tli;'-

llotas, gravata
Corno

::IS

da' pi'açns npeadns

de

ng'Pllheria

ECC:.\O II
Aspirantes

O
jaqu

a offlciaes, sargentos

e artífices

uniforme dos so!<l:l<]os, tendo nas mangns tl; ..
tns c capotes, e na" platinas do~ jalecos (1(, po! it·i. ,

lliPSU10
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colloeudas as divisas de pauu" preto avivadas de panno
azul claro (padrão n.? 44-): e 0:'1 mais distinctivos que por
este plano lhe" vão designado-;
0" aspirante"
ii ofliciaes
usurão nus jaquetas
botões
iguacs aos (los officiaes, e jalecos 4[(' policia <1(. flunella azul
escuro.
~EC(,~Ao ] I I
Mestre e contramestre
de corneteiros,
e aprendizes

corneteiros

() mesmo uniforme dos ...oldados (' cm harmonia com
iguaos classes de engenheria,
tendo. porém, as guarnição"
das granadciras,
do peitilho (' (lo,",canhões em lã prota ('
azul claro ; o peitilho avivado d« pallno preto.
As guarnieõcs do mostro :;ào 41e seda. Nas mangas das
jaquetas,
dos capotes e dos jalecos o!'; distinctivos
determinados u'cstc plano.
Os cauhões da jaqueta, do ('apotl' e do jaleco sao guarnecidos com
respectivo gal/LO.
O pennacho é preto na metade inferior e azul claro lW
superior,
c a gllarni\r~u da barrctiua
de cordão preto '
azul claro.
~Ec(:Ao 1\

°

Musicos

o mesuro uniforme que os corneteiros COIU a diífercnça,
porém, que o galão (PW guarnece os (,1\n110C8 das jaquetas,
capotes, jalecos de policia " forma 01' alaiuures do peitilho é U(' seda azul claro.
As guarnições um; granadeirns
'[[0 t.unlx-m do lll, azul
clnro. Os contramost ros (' os nnu-icos de 1.\ 2," (' H.a elasses tê ('111 , nas jaquetas, cnpote-, (' 5a1('eoH <1(. policia, alem
do que fica determinudo
parH estas classes. os distincti vo(l'W por este plano lhes vâo determinados.
OH aprendiz!'H (1(' mu ...ica usarão (I m(lt'mo uniform(' dos
musicos, HPlll distincth'o algum.
Officiaes

Ilanetin:t
Como a dOK r'oldadoll, {pudo o la('o ('UI rek"o (le
azul (' brl\lIca, o botão. pnlma, (' fi~'lIa do frallcalete

I:lt\d...

ao

metal doirado (' o munoru
4?) lJ C 4:) r).

(k metal

prateado

(fig. 4r) (~)

Pcnaaeüe
Do lã, como o llo,.; soldados, assento
metal doirado (fig. 46 I' e 46 g).

numn

tulipn do

liuarnirão
DI' cordão
...oldados.

a(,

-nro,

ignal na fórma

e dimensões

;i

elos

Ilolman
(101110 () dos otticiaos do c0rtlO (lo estado maior. mas
tendo as 12.'llarniçõp~ das costas c das mangas «omo vão indicadas nas :fig'. lH2 c 13::? li; os botões do torçnl preto (fig.
;31) ; a gola de panno preto com os bordos anteriores c suporior gua rncc idos dr- galão de sedu preta com os «mblemas da anua (fig, ~ r 1ii0) ; o" ('tmhol'''; do pmmo (lo
dolman nvivndos de' panllO preto.

Platinas
Como H:; elos oftieia(';; d" c'orpo <lo vstado maior, de cor(IAo ele ;;I'da preta (fig 1U8). com o botão <lI' torçal de
"eela. preta (fig. :n).
ea1ras
DI' nu-sclu azul claro, ,lo morlelo i12.'ual ao (las }lra,;a, 'IP
pret, c outras do modelo igual ú:; c1o~officia ,.; do corpll do
('sta<1o maior, tPlldo um vivo dI' pmmo prl·to ellleada cOstnra ('.'t(·riOl', ('lU logar das li tati, c' I'I'Jll pJ'(·::;ilhas.
J)(' hrim crn, igua,'s
;b ela:! pra('ati di prd.

Jlarret!'
Como o 11o,.; oflieiat's

dll ('orpo ,lo e, taclo maior.
tl'll(lo
vivos d· panno prctll
e II clllhlPma
llll'tal !loirado
('om () lllUUl'l'O pmtl'auo, ('om 0"'.04 de diamdro (fig. laR)
:\"sente ~obl" pallllO prdo.

ue

••s

f;allole
Como o <ll'tel'lninndo para a,.; prlu;a.'

rlc' pret, COIl1u,.;l>e(lifl'c·l'elH:a·. ,Tao t('!U 0)' gancho
para susterem II
~iJltnl'tLO; ()~ c:ln!to ':-;(las llIangml :<ao avivaclo;; !le pal1llo 111'1'to, ('olll o~ gnl0c:-; do )I",;to na folha anterim' (flg-. :1\1 li).
< TO lado cliqlH'l'(lo
<ln }wito, na altn1'a <l11 I'gl\lIdo
hot;!.o
"tlÍntcs
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(. externamente,
tem unia pequena algibeira com pestana.
A gola tem de altura 0''',12, e os botões pretos,
de unha,
iguaes aos das pra~as <1(' pret

Uol:ls
Como as das pl'H\"as de pret,

som taxa:; nem (,(l11t1'<1fo1'-

te exterior.
Gl'll\llla, 11I\as, banda, fiador
COJllO

as dos oftil"ia\:s elo eOl'pu do ,·,.tado maior.

ESIJada e lalim
Como as dos ofliciur-s de engcnheriu.

Dulman
De fluuolla azul escuro, do modelo geral
ortigo G:!,o, sendo o seu uso facultativo
Officiaes superiores
O mesmo

uniforme

qlle

indicado

no

e ajudantes

0:-; outros

officiucs,

com as so-

;..:uintes differençn«:
t:lllras e calção
Oi:! elos officiuc- do eorpo
duas listas do [JHnIW preto,

COlHO
tiS

elo estado maior, com

Callote, bulas, esporas fIe eerrela e de mola
Wi dos oflieia('1:j do eol'po do estado
maior; o caporém, tem botões de unha como os dos officiaes
apeados l' os ('(\1111(;c:>avivados de pmmo preto.
COIllO

pote',

('A P1'1'ULO YII
:Iu.f'nuteria

Tropas a pé
HEC(:.\.O I

Cabos e soldados

Ilanclioa

OHDK~l DO EXEIWITO ~," :.!;.

677

Pennache
Como

(l

das

praças

de caçadores,

mas

de lã Lr.mca.

Guarnição
Como a das pt'"<;a,, (1(' caçadores,
(fig. 46).

(h· li\. carmozim

ma"

Jaquetas
C'omo as das pnH;as de cugcnheria , com a gola de PUllcnrmezim, tendo junto ú abertura, de um e outro lado,
O~ muueros
elo regimento. Os canhões elo panno da jaqueta
com vivos de pauIIo cnrmezim.
AI> platinas de panno
preto. sem vivos,
HO

Gr3n3ueiras
Da fÚl'Illa c diruensões determinadas
para as }ll'a!;as de
engenh?l'ia (fig. l2G), de panHO preto com guarni,ão de ]à
carmcziru.

Ja leco de pnlieia
De brim cru, igual ao das praças de eugenhcria
os numero
na gola de panno carmesim.

, tendn

Calças
DI) mescla, icuaes 1Ís dns pra<;<lSapeada de cngenheria
(fig. lO!)), porém, com 01:; vivos de panno carmesim nas co-turns exteriores.
De brim eru, iguaes ás da pra<;as d engenheria.
Barrete de policia
Como o dos caçado re .., iendo os vivos de pallllll carmvz.im (fig. 128),
CallOle
Ol:!

(fig. ;~tl).com

Com o o das praças ap adas de ngenlu-ria
uumeros na gola, do panno carmesim.
IMas, !lravata
(101110 a

das prn<;a~ apoadas

de cllgcuhl'ria.

~E '(;.\0 H

Aspirantes a officiaes,
O me ..mo uniforme
jaqu 'ta.. . l'lIpOt!' •

l'

S;l ..... '

do" metal
n. 1(10. d·

artiflces

~-"

doirado
!l,lllllll

(lo pa(tugas da·úm.
·li{'ia,

(':lI'm
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as divisas de panno carmozirn e os mais distinctivos quo
por este plano lhes vão determinados.
Os aspirantes
a ofíiciaes usam nas jaquetas (' capote.
botões ignaes aos dos officiucs, e o jaleco de policia de flanella azul escuro.
i·mq~~\o
III
Mestre e contramestre
de corneteiros,
tambores e aprendizes

corneteiros,

O mesmo uniforme que os soldados e em harmonia com
iguacs classes de engenhcria, tendo, porém, as guarnições
das granadeiras,
do peitilho e' dos canhões de' lrt branca e
cnrmczim ; /) peitilho avivado (lo palmo carmczim.
As gllarnl(;ÕeS do mestre de corneteiros
e tambores são
de seda.
Os distiuctivos como este plano dispõe (~conforme com
o (PIO se di~H() para os caçadores.
As granadeiras têem guarnição de lã branca (' carrnezim ;
o pcnnacho tem a metade inferior branca e a superior earmezim, e a FUfll'1liçào da bnrretina tambem de cordão branco
(' (·armel~am.
8EC<:.ÂO rv
Musicos

o mesmo uuiformo que os corneteiros, sendo, porém,
() galfio que guarnece os canhões das jaquetas,
do capote'
e jaleco de policia, c o que fôrma os alamares do peitilho, de
seda carmozim.
As gual'1liçõc::; das grunadeiras
de: lrt carmexim.
Os contrnmcstres (' musicos (lo 1.", 2.rt (' ;~.a clnsscs usarito os distiuctivos e o mais que 1m prescreveu para os <1('
«açadorcs.
O~ aprendizes de musica têorn o uniforme dos musicos,
sr-m disrincti VOA.
8EC<)O V
Officiaes

llarretina
Como a dos nfliciaes de caçudores.

I)ennacho
('tltno

o dos ()fli"i,,~ ~l!, caçadores,

Barreu 'ão
~ .... 10

a das

pt'H<:as

<lu ear:ad()ol'e~.

ORDE)[ DO EXERCITO r-i,' _.1
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Corno O do" officiucs do cacadores, ma" com a gola d,·
panno carmesim
com o emblPJU<l da arllla; os ~allhõe"
avivados do panno cartuezim c os hat0 .....;de metal doirado
(to

padrão (fig', 28).
Plalinll'

Amovíveis, como as do" ofticiae- d« t·a~·a<lore:;. com
botão de 0"\015 de metal doirado (fig'. lUX).

li

Chat')aleil'as
De metal doirado,
mezim (fig. 140,.

cm escamas,

asseut

0., «m pallllll car-

Calças
Como as dos ofliciucs de cncadore-. coin ()~ VIYO~ lia,
costuras ex:teriol't'l:i, de panno currnexim.

Barrete
Como o dos officiacs de caçadores, tendo, porém, os ,-ivos (lo pauno carmesim e o emblema asse-nte sobre punno
da mesma côr.
Ca)lote
Como o dos ofriciaes <1(' caçndores, ,.;,'nelo, porém o;; b ..toes de metal doirado (fig. 28) e O~ ealllllic';; avivados d'
panuo carmesim (fig. 39 c 3\1 a .

1.I0I:lS, talim, liadol', espada, uralaht, Ima , banda
('omo as do" ofticiacs (1., ea(:atlOl'lb.

Jlolm:m
fianl'lla azu] escuro do mod lo "'('I'al iudicado
t~'> )
d
'
eartIgo v:'.'. "OU o o seu uso facultáti \ n ,
1)0
.

no

Offlcíaes superiores e ajudantes
() mesmo uuiformo elOM oili 'Í:(('S apl'ado~, com as ditl:i>l'l'u\'af:l quo foram Ílldiea<las para os omcia('~ ::;npcriore,., l'
:0Ul1allte~ do~ regimento::! d(' l'a(':l(lores.
As lil:itaH uni' cal<;:ls o ('al<:õ(·::; ~ao l:iub><tituidas por lista
.1(' panllo l'<ll'JIll'zim.
(;

Cap(lt'

l'l'divo

t 'm botot:'::; (1(' ml'lal

(loirado tio padrão r('"

o OH e<lllhõc::; :lyjY:ldo,., (1<- pallllO ('ill'lll 'zilll.
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Officiaes do estado maior de infanteria
O~ officiaes do estado maior de infantaria usarão u uniforme dos regimentos
do infante ria ou caçadores, substitnindo o numero na barretina e barrete pelo monogramma
(fig. 73) de metal prateado.
Quando em commissão de serviço montado, usarão o uniforme estabelecido 1:>ara os officiaes superiores e ajudantes.
aAPI'l'ULO

VJ II

COD1.panb.ias de úorrecç;-Lo
(Comnmm a todas as armas

Os officiaes e praças de pret que formam o quadro das
companhias de correcção têem uniforme igual ao elos officiaes c praças de infantoria, sendo, porém, :IS golas dos
dolmans e jaquetas da CÔl' do punno d'estes artigos avivadas de pallno carmesim.
Os ofticiaes colloeam o emblema da arma na gola, e as
praças de pret o numero da companhia. Nas barretinas
e
barretes collocam as iniciaes U
de metal doirado 011
.unarello, encimadas pelo numero da companhia cm metal
branco.
As praças em correcção conservam
os nuiformca do,'
corpos de que procederam,
substituindo os numoros e emblemas das armas ou corpos pelas duas iniciacs a a (O
numero da companhia a quo transitoriamente
foram distribuidas collocadas nas golas. Os jalecos de policia J' estas
praças serão marcados a tinta preta exteriormente,
e TlO
lado direito do peito com as inieiaes (~ C, numero da COlJl
panhia e numero da praça. Nos barretes usarão uma chapa
elíptica de metal nmarello com a palavra (001'1·(,('~í'to ubert«
na mesma chapa.

a,

CAP1TULO

ix

Tropas montadas
SE(,(;.\O ]
Cabos e soldados

As praças de eng- mherin comprehendidns
",ão upplicaveis
as disposições
exnradas

n' esta St'cdio
capitulo JV

110
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secção
para as praçRs upeadas, salvas a. distincçõcs
seguintes:
L." Usam calção de mescla tO, da mesma maneira, com
vivo de panno encarnado em cada costura exterior,
2.a As calças de brim têem o comprimento determinado
para as praças montadas, com casas nas extremidades
e
botões de carreto para presilhas de couro preto.
3.a Os canhões de botas são do modelo (fig. 141), de
bezerro, tintos de preto.
4.a Esporas de ferro com correia (fig. 100).
5.a As luvas são de anta branca e de malha de algodão
branco.
6.a '1'0e111 sapatos com
feitio indicado na fig. 141 a) de
cabedal de bezerro, com sola dobrada e taxeada.
T:" Têcm charlateiras de metal em escamas, assentes ~D1
panno azul ferrete (fig. 14~).
8.a As platinas são amovivcis, do panno preto (:fig. 127 a)
e avivadas de panno encarnado.
9. a O capote de mescla azul, tornada impermeavel,
e
com forros pretos.
O seu comprimento
é regulado por
fôrma que, depois de vestido e na posição de sentido,
diste 0°\20 a sua orla inferior, do terreno.
A gola da
mesma mescla é de voltar, e tem de largura om,12. Os
cantos ligeiramente
arredondados
e com a graduação e outros distinctivos na presilha (fig. 40 e 40 a). Pela parte
exerior, e na altura do segnndo botão do guarda-mangas,
terá UIll bolso da largura de om,20 com o comprimento do

°

0',\30.
O guarda-mangas
tem tluatro botões de metal do p:u1t'ào
(fig. 35).
O capote e na' particularídad
foi vao repre
entudos nas
ng. 40 e 40 a.
HE(,(;.\ O ] I

Aspirantes

o

a officiaes, sargentos

e artifices

mesmo uniforme de iguacs pnH;a' a pé e com as
differença
estabel ecidas para as praças montadas.
Os distinctivos do posto ou graduaçã»
os d exercido, collocados nas mangas das jaquetas, nas platinas dos
jalecos de poli 'ia e na~ }>rc~ilh:s das g?las dos capotes.
Os a pirantes a officiaes u arao nas Jaquetas e capotes
botões iguae ao dos officia s, c os jal co de policia de
flanella azul scnro.
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Clarins e ferradores
Os clarins têem (j mesmo uniforme que ficou estabelecido para os corneteiros,
com as distincções
correspondeutes e com as díffercnças applicaveis ás pra~aH montadas.
Os ferradores têem o mesmo uniforme que as lmH:as montadas, tendo os canhões guarnecidos
de g'alão de lã enearnada, do OIll,Ol de largura;
o distinctiv« de exercicio collocado como ficou determinado.

:'mc<,'j\O

IV

Officiaes

Capacl'tt'
Como o já descripto para as pra<;a:,; de pret, mas com
as chapas, grilhões e mais guarni(;oos dI' metal doirado e
o emblema de metal prateado;
o laço do fita do soda 00111
as CÔl'es nacionaes,

Pennache
Como

U

das praças

de pret,

mas de sedas do bufal».

Dolman
Como o dos ufficiaos do corpo do estado maior (fig. 102).
com os botões do metal doirado (fig. 24); a gola e eanhõe« de velludo preto avivados de panno cncarnado ; a
gola guarllecida nos bordos nntoriorcs e inferiormente
por
um galão de oiro de OIll,O 1, <:0111 01'- Cl}lblomHs da arma
bordados a oiro (:fig. 4).

Platinas
Como as dos officiacs do eorpo do estado maior, de g'aIão do oiro e torçal de seda preta, com o boUto (lo l'(':-;P('_
ctivo padrão (fig. lOS).

Charlateil'as
Do metal doirado
carnudo (fig. 76).

cm escamas

assentes

sobre panno

1'11-

eatras e cairão
('omo ficou determinado
e tado maior, porém, com

para os ofticiaes UII corpo do
listas (1(· p:mnn oncnrnnd«

IIS

(lImEM uo EXEHt 'ITO ~T." t;,

Barrete
Como o dos ofticiaes do corpo do estado maior, tendo os
quartos e tampo avivados (lo preto, e o erublcma (fig.
117) de OUl,O:>[) de diamctro, assente sobre velludo preto.
C:lpotc
Como () do» officiaes do corpo do estado maior, com os
hotõcs do padriw

Bntas,

d(' cugcnheria

('S(lOl'ôIS,

(tig. 24).

!Jl'aya!a, luvas, banda, üadnr, talim

Como igna s artigo::! dos officines do l'o1'[>o (lo estado
maior. com excepção do talim, (IUC 'o Lll' polimento preto.
Espada
Com bainha e braçndciras de ferro polido I' \'opo::, <!OIL'
r.ulos i1ig-. 14:3).
Pasta
UOIllC a (1m; otileiaps (lo corpo do ostndo maior, poróm,
tran<ijlortad,L na parto 1l11Íl'l'iM I' do lado dir iito do sehabraque do arreio 110 cavallo.
lIolm311
1)(' tlancllu azul escuro, do modelo geral indicado no
artigo !i2.0, sendo
:;CH uso facultativo.
I)

Officiaes do estado maior da arma de engenheria
O III 'snlO uniforme determinado para os otfil'inps do resubstituindo
110 capacete
lO harreto
emblema
pelo ('HHtollo de 0''',015 dr altura, «ucimnd» pelo monogramma de metal prateado (lig. 7;~l. O pennacho ele PClIgimcnto,

I)

com I) tope au peunns encarnada" (1lg. 88 I.
A pasta l'O trnnsportadu
('O]JlO ficon determinado
p:lra os
otliciae« do ('orro do estad» maior ,
na::; pretas

(;API'J'PV)

x

\..rt11hcrltl.

Tropas montadas
~E \'.\01

.\ti pl'a\,a'" (la HUlla de ill'tillll'l'ia, cOlllpl'eh 'lluill: JÚ!.:tn
lócq'ào, HF~() applie(lvl'is a:> (li_posi\'oPs e.·ul'a<1a. li' See('ao
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concernente
As praças apeadas, salvas as disposições seguintos:
1." O capote igual ao das praças montadas do engenheria.
:!.a Calvas e calção como ficou determinado para as pra<;as montadas de engcnhcria, porém, com lista encarnada.
3. a Canhões de bota, esporas de ferro, luvas de anta
branca o de malha de algodão branco, sapatos, charlateiras de metal, platinas e jaqueta como iguaes artigos das
pra<,'as montadas de engenheria,
com excepção das platiHIIS e gola elas jaquetas,
que são de panno encarnado.

~mcç'Io II
Aspirantes a officiaes, sargentos e artifices
l~: comruum aos regimentos
montados de artilharia
a
secção com igual numero exarada 110 capitulo IV, referente á cngenheria, tendo cm attenção as disposições antecedentes.
Os aspirante" a officiues usarão nas jaquetas e capotes
botões iguaes aos dos ofticiacs, c os julocos de policia de
fianclla azul escuro.
SEc~'Io UI

Mestre e contramestre de clarins, clarins,
aprendizes de clarim e ferradores

o mestre e contramestre de clarins, clarins e aprendizes
de clarim usarão o uniforme das mais praças c em harmonia
com iguaes classe" de engcnheria, tendo nos canhões c
peitilhos as guarnições
de galão de lã amarclla de om,Ol
de largura, excepto para o mestre, que são do seda.
Nas presilhas das golas os distinctivos
como se dispôe
para a engenheria.
Os ferradores usarão o uniforme das Iw;\ras
montadas ,
>
tendo os canhões guarnecidos de galão encarnado de 0"\01
de largura, o nas mangas os distinctivos de exercicio. O~
ferradores,
na brigada de montanha,
têem os uniformes
das praças apeada '.
SEC(.~.\O IV
Officiaes
Oa uniformes dos officiaes montados dos regimentos e
baterias de artilheria são perfeitamente
ignaes nos que vão
descriptos para os officiacs dos regimentos (' companhias
de guarnição.

OHDEM
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Cavullaria
i")EC(:.IO J

Cabos e soldados
Capacete
De couro envernizado
de preto (fig. 83) para caçadores
a cavallo ; para lanceiros (fig. 1.:1:4),com a cimeira de marroquim encarnado com tampo de couro envernizado
de
preto
guarnições de metal amarello.
As guarnições, a chapa c o grilhão são de metal amarcllo, o emblema de metal branco (fig. 84, 85, 86 e 87). O
laço de metal pintado <1(' branco (' azul.

Pennache
De crina branca para as tropas de lanceiros ~tig". 14ú i.
De crina preta para as tropas de caçadores a cavallo
,fig. 123 e 123 a).

Cordões
As tropas de lanceiros
tos, de lã (fig. 146).

usarão nos capacete

cordões pre-

Dolman
Dr p:mno azul felT'te(tig.147),
abotoado verticalmente
ao meio do peito com seis botõ '8 de metal amar 110 (fig. :36),
sendo o primeiro pregado a 0'n,05 abaixo da gola e o ultimo na cintura. As costas e as fpi,'oes da frente sao feitas
de uma só pe~'a cada uma. A folha da esquerda tem mais
Urn,OG d largura do que a da direita, a fim 11(, ficar ::;0brepostn a sta, quando abotoada. Atraz, correspondendo
ao ultimo botão da frente, tem dois botõ ti do mesmo padrão, espaçados de 001,008, dos qu:\es partem duas pequenas pregas que vão terminar na orla inferior.
As abas tem o comprimento
de 0''',18 e :;ào ligeiramente arredondadas
na frente;
a orla interrompe-se
de
um e outro lado por uma abertura
loneitndinul f 'ita 1I:l
direcção do quadril, com OlJl,10 de comprimento.
A gola
de panno encarnado,
tendo nos terços anteriores casas de galão de la amarclla para o rcgimentu~
li ' lanceiros e de galão de lã pr ta para os de caçadores
a euvallo.
obre esta casas, e junto aos bordos da gola,
é

ORDEM DO EXEIWITO N" 2[)
colloca-se O numero do regimento,
que é de metal amare~lo para caçadores a cavallo e <1(, metal branco para lunceiros.
Os canhões ele pmmo oncarnado km "" dimcnsões jú
prcscriptas,
As folhas anteriores do dolman, a orla inferior (\ aberturas lateraes são avivadas de palllH> encarnado.
O forro
é de algodão crn no corpo (' nas mangas, e
seratina encarnada da cintura para baixo. No Indo esquerdo do pcito.
entre o forro e a peça, ha uma algibeira 11(' 0'Il,15 XOID,15.
Platinas direitas (tig. 127 a), fixas, de pn,nno azul ferrete,
com botão 110 carreto (fig. 142 a) próprio pftl'H abotoar II
oharlatciru.

ao

CharJalci.·as
De metal, em escamas assentos
(fig. 142).

sobre panno azul ferrete

.Jaleco de policia

De brim cru, como () datO pnu;Hs de engenharia,
numeros elo regimento cm pmmo encurnado.

com

01>

líarrcte ele policia
Como o das praças <1(' ongcnheria,
tendo, porém, uma
lista encarnada
e
numero do regimento (fig. 128).

°

Calças e cairão
Como ficou determinado para. as praças do prct montadas do engenharia (fig. 1091.
O calc;ão de mescla tem uma lista cnearnada em cada
cos tum exterior.

Capole
De mescla, como

° determinado

para ns praças monta-

das dI' engenharia (fig. 40), tendo
regimento cm panno encarnado.

na gola

o numero

do

GI'3yata, luvas, esporas d(' correia, canhão de bota, sapate
Como aI'

(1:11'

100, 141 c 141

praças

montadas

de engenharia

(fig. lG:3,

a).

'ECÇÃO JI

Aspirantes a officiaes, sargentos e artifices
() mnsmo uniforme
tos e p(lIliparadll~,

dI>

do;.; soldados,
;;('<1<1,

sendo para

OH

>

:trgc'n

o g;dao ela!' g'ol"" NOS dolmans.

OlmEM DO EXERCl'l'O N" ~.-)
"Nas maugas colloeam-sc as divisas e mais distinctivos
determinados,
r- bem assim nas platiua- dos jaleco . dI' policia e na presilha das golas dos capotes.
Os uspirantes a officiae. usarão nos dolmans e ('apni('S
botões igua('" aos dos officiao«.
:::lEc\:10 III
Mestre e contramestre

de clarins,
de clarim

clarins e aprendizes

0:- dolmans têem trcs abotouduras, ;1 fim d( poder-se all;!ptar um peitilho, encarnado pllra O' lancciros c azul fpITei f'
avivado de punno encarnado para os caçadores ii cavall«.
Os canhões e peitilho são guaruccidos pelo galão de lã
amarella c «ncaruado,
di tinctivo d't· ta classe, sendo de
eda parti () me-tro e de 1ft para os demais ; ()1l1 todo" o'
restantes artigos nã« differem das mais pra\'[l . ()O> emhlemas de metal.
O pennacho é dI' crina encarnada
para o,.; clarins d();;
regimento I:; de lanceiros, e de crina branca para os de ('a~adorcs ii cavallo.
VIS ferradores têem I) uniforme doi' soldados, sendo () (';1nhão do pallno do dólman guarnecido rl« um galão r!e lã.
encarnada de 0"',01 dI' largura.

:-\Ec(;Ao

IY

Officiaes

Capacete
Como o doi') soldados, H'ndo a chapa l' gual'Jllf;oe" (k
doirado, II emblema e numero de metal prateado e
o la '0 dI' .wc1a digo ;~, H4 li) 4 I!, r>, e, H7 e 144).
IMÜll

P~llIlarho
Como o dos soldado-

(fig. 1213, 123 a (' 14;».

Cordões
Para

o

l'élpat'!'tp

elos de lancr iro.,. di'

t;Nlll Jll'(

ta (tig.

14ô).
OolOlan
1)(' p:l1ll111 azul f('l'rP((' ('OJl} .u ft'i~j(l (, tlinwll ·0(' do <ln.
oAl(·i:!el" (10 ('Ol'po do (·"tado llI:tlor {hp:. 104\ ('f)Jl1 II ~nal'Tli
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\;ão nas costas t' nas manga" de galão de torçal de seda
prota, como vac indicado nas fig. 148 e 148 a; os botões
de metal doirado do padrão elo cavallaria (:fig. 26 (\ 27). A
gola é como a do dolman <los soldados, sendo de oiro o
galão da casa para os officiaes de lanceiros e do seda preta
para os de caçadores a cavallo (fig. (; e 7), com os emblemas (fig. 149 e 150), sendo os dos lancciros de metal prateado. Os canhões do pmUl(, encarnado. Os bordos anterior, inferior e as aberturas latcraes são avivados de panno
encarnado,
em logar da gU<Il'lur;ão de galão de torçul de
seda preta. As algibeiras exteriores são guarnecidas de
galão de torçal de seda preta.

Platinas
Amovíveis, de panno azul ferrete, guarnecidas de galão
do oiro igual ao da gola elos officiacs de Ianceiros (fig. 136).

üharlateiras
Como as dos officiacs do engenheria,
respectivo padrão (:fig. 76).

com o botão do

Calças e calções
Como as dos officiaes de artillicria.

Barrete
Como o dos officines do ('orpo do estado maio)'. tendo (I
tampo II os quartos avivados de panno encarnado, c por
cima do francalete c junto a ellc uma lista de }lanHo da
mesma côr, com a largura de 0''',04-+, circumdando todo o
barrote (fig. 68). No centro do tampo tem um botão de
panno igual ao da lista, com o diametro de 01ll,02, o o mblcma da arma (fig. lC)1 e lf.>2) a 'sente sobre panno encarnado.

Capote
Como o dos officiaes de artilhcria
tõos do padrão de cavallaria.

(fig. 40), com os Lo-

Uanda, fiador. talim, pasta, luvas, botas, esporas de cerrela
e de mola, gravata
Como as dos offíciacs (lo corpo do estado maior.
A pasta, porém, ti transportada
n'um bolso do lado direito da parto anterior do sehabraquo
do nrrcio do cavullo (ti.~. 71).

ORDK\l DO EXERCITO N.. 2.-)

Espa(la
De

1'('1'1'0

polido (fig. 110).

Bolmnu
De brim cru, com a fôrma jú doseripta
sendo o seu uso facultativo.

no urtigo ô2. o,

Officiaes do estado maior de cavallaria
() mesmo uniforme que o dos officiaes dos regimento-r,
substituindo
nos capacetes e barrote
o numero pelo m»nogranuua de nu-tal prateado (fig. 73).

TITULO IV
os ullU'ol'mos dos não t'ombatentelJ
C'APITUL()
Corpo

r

de ".aude luili(ur

~EC'\'ÀO I
Cirurgiões

militares

Barretina
Como ns dos ofliciues de infantcria (fi"'. 4f)), tendo cm
logar do numero o emblema dr rodai prat 'ado (fig. 1:).,1.).

Pennarhn
. ('011:° ..

dOK

(fig .. 1:1 '0 c 4;)

officia(·:-,de infnntcriu,

mas de la canucxiui

[J).

Guarnição
1)(' oiro, como a

ÜO:o\

oilicial·tI de infantcriu.

Dolman

uo"

COUIV o
ofticiae lh· infauteriu, com 11 guul'lli(,'à" d ..,
manga, como indica a fig. H8 (/ .. ()(i botões de metal doirado (fig. :?~) ; a "ola e cnuhões l' doudos, dr vellud ..
(·armczilll. tendo junto í., aberturas da gola n. emblemn
(60'. 10 t- 1:):1).
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Platinas
Amovíveis, (1" panno «urmezim guarnecidas de galão de
oiro (fig. ~)B), do feitio determinado para os officiaes de
cavallaria (fig. J ~WJ.

Charlateil'as
De metal doirado, do modelo adoptado para os officiaes
assentes em -«'lIudo carmezim (fig. 140).

(h, infanteria,

Calção c ra Iças
Da mescla e do feitio das dos officiaes do corpo do

08-

tado maior, sondo as duas listas de panno carmesim.
fi

Em serviço nos corpos apeados, I) feitio das calças será
regulamentado
para os ofíiciaes dos mesmos corpos.
Calças de brim cru,

Bal'l'cte
Como (I dos «íficiaes 11e iufantoria,
com
(fig. 154) asscn te "O br« velludo carmczi m .

(I

emblema

Capote
Como o (ln" officiaes do corpo do (·stado maior, com botões do padrão (fig. 2~)).

Botas, esperas, gravata,

luvas, espada, ílador, talim, handa

Iguaes aos mesmos artigos do' officiaes de cavallaria;
quando, porem, sirvam nos CorpOl:lapeado", as botas serão
do padrão destinado aos officiaes ao~ mesmos corpos.

IInl1ll3n
De tlanella azul, do modelo geral indicado
«mdo (I 1'\f'U uso facultativo.

no artigo (52.°,

(loisa de c'U1'ativo
Conforme o modelo digo 7ô" de couro preto.
l..
mVl.,'l\

() II

Veterinarios

Como
.1\,

(lf..

Barretina, IWlI1I3rho, !jnal'llirão
(lf>~ ~'il'llrgi()'J , 1t'IH11l lia harretina

m-ta] prat(';l(l"

(fig. (jl .

(I

r-m blcmn

OlWBM DO EXERCITO N," 2,)

lj!Jl

Ilolman
Conio o do' ofiieiae~ de cavallariu, com os botõcl:l de
metal doirado (fig, :~O): a !-!,'ola tripartida, sendo as partes
anteriores
ele pallllO carmczim e a posterior
da côr do
dolman, com o emblema (fig, 11 e 61), sem aro; os eunhões redondos, c (IS vivos da gola, doi' bordos anterior,
inferior, e aherturns lateraes de panno carmezim.

Platinas c rharlateiras
Como as dos cirurgiões,
em panno varrnczim.

sendo as charlateirus

assentes

ealças c calção
Como pam

01:\

cirurgiões.
!Jarrete

Como o dos otlieiacs de cavnlluria, com a Iistu, botâo e
vivos d« panno carmesim e () emblema I lig, (iI) assente
cm panllO da mesrua côr.

Callotl'
Como o (los offieiacs .le cavailru-in, com butões de metal
doirado (fig, gOlo

Banda, liado!', talim, hetas, esporas de com'ill
!Jravata, luvas, espada
Iguaes

aos mesmos

artigos

f'

tIe mola,

dos ciru rgi('1('" ,

Bolsa de nu'ath o
Oonforme

o modelo (tig, 75 , ele ('ouro I'l'ctp.

I)ollllall
Dc ±lanclla azul (, curo, (lo ruodel .. I! ·ral .udieado
artigo 62.'" ~iI'nclo () "'1'11 111'0 facultativo .

no

• E('(:\UIJI

Pharmaceuticos

Uarl'l'lina, penuarhn,
Como a~ uo:-- t'irul'~ioo".
bl ma (:fig. Ii)()).

gU31'nirão

tl'lt<lo na l,itl'rptina

o f'm-
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üolmau
Como () dos cil'llrgiõe:>, com botões do padrão (fig 30);
a gola de paullo azul feri' 'te avivada de panno cnrmezim
com os emblemas (fig. 12 e 155); os cauhõcs de panno carmezim.
o

Platinas e charlateiras
Iguae::; á" (lctel'minadas

para os veterinários.

Calras
De mescla e de brim cru, iguaes ás dos cimrgiões, com
vivo de pallllO carmesim nas costuras exteriores,
em substituição das lista".

Barrete
Como o dos cirurgiões,
sobr« panno enrmezim.

eom o emblema (fig. 156 I nsscnte

Capote
Como o dos ofticiaes apeados de infanteria, com os botões ele metal doirado (fig. 30) c sem vivos nos cauliões.

Gravata, luvas, espada, fiador, talirn, banda
Iguaos

aos mesmos

artigos

dos officiaes de infantcria.

Dollllan
Dto HancIla

azul , como

Ol:!

cirurgiõ .s.

CAPITl'LO II
CapCurl,es ul.ili'iares
Os capellã:e::; uaarão das vestes talares e da capa COluO
clerigos, tendo, porém, lllll chapéu do l'Op'l
baixa e redonda com cordão (' borlas, c abas caidus rl('
OIU,O\) de largura (fig. 15í).
Concorrendo com tropas, e sohrvtudo cm actos (lo fOI'maturas, substituirao
ao trajo talar de respeito, sobrccasaca de gola voltada, do panno pr to, com dual> ordcus
de botões pretos, sendo sois <lo cada lado; vos te (liroita e
culça larga, tudo do pan1lo preto; no pel:lco<;o, l'ahocão I~
volta branca ; banda de seda preta com boda" verdes,
collocada por debaixo da -obrccnsaca
f' assente
sobrc u
us demais
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veste, correspondendo
á cintura;
chapéu como acima indicado e luvas pretas.
A sobrecasaca terá abas de comprimento
tal que desçam abaixo do jo lho om,lO, e na extremidade
anterior da
gola terá, se o capellão gosar das honras de alferes, uma
cruz de om,03 de altura, como a da ordem de Christo,
bordada a oiro, do lado esquerdo; se gosar as honras de
tenente, o mesmo distinctivo do lado direito; se as de capitão, de ambos os lados; se as de major, serão as duas
cruzes contornadas cada uma com o ornato de uma palma,
tudo conforme os modelos (fig. 20 e 21).
Marchando com tropas apeadas, ou quando tenham de
montar a cavallo, usarão bota alta similhante á de que se
servem os outros clerigos.
Compete-lhes
também o uso de capote de panno preto,
sem vivos, do feitio determinado pal'1l os officiaes apeados
de infanteria, com botõe preto, sem distinctivo algum.
Quando pertencerem
a corp08 montados, o capote será
do feitio determinado para 08 officiaes dos meamos corpos,
com os botões pretos, e igualmente sem distinctivos.

APITULO III
Picadores

ulilttllr

i'oó

üapecete
Como o dos offíeiaes de cavallaria, com o monogramma
de metal prateado (fig. 15 ) encimado pelo numero do
corpo.

flennacho
De crina
cavallo.

preta,

como

o dos offi. iae

de caçadore

a

Dolmall
. Do panno, do .feito e dimensõe
adoptada
para os offi.ctaes de cavallaria, vom botõu de metal doirado (fig. 30).
Canhões redondos do panno do dohnan avivados de pauno
encarnado. A gola é tripartida, sendo os terço anteriores
de panno encarnado e o terço posterior do panno do dolman, e tendo em metal doirado o monogramma da classe
(fig. 13 e 15 ), sem aro.

Barrete
Como

II

do

nfflciaes

de cavallaria,

com

o emblema

(fig. lf) ).
3
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Platinas,

charlateiras, calção, ealças, capote, botas, esperas,
gravata, luvas, espada, fiador, lalim, banda

Iguaes

aos mesmos

artigos

dos officiaes de cavallaria.

Dolmao
De brim cru, como o dos officiaes de cavallaria, do modelo indicado no artigo 62.0, sendo o seu uso facultativo.

CAPITULO IV
AdnlinlstraQão

Jullitnl'

SECÇÃO I
Empregados

na administração
e flscalísação
da fazenda militar

Barretina
Como a dos officiaes de infanteria,
em metal prateado (fig. 159).

com o monogramma

Pennacho
Como o dos officiaes de infanteria,

mas azul claro.

Guarnição
Como a dos officiaes de infanteria.

Dolman
Como o dos cirurgiões, com botões de metal doirado do
padrão (fig. 30); a gola de velludo preto avivada de panno
azul claro (padrão n. o 44), com o:; emblemas de metal doirado (fig. 14 e 159), sem aro. Os canhões do panno do
dolman, sem vivos.

Platinas
Amoviveis, de panno azul claro (padrão n.? 44), guarnecidas de galão de oiro, da fôrma das dos offíciaes de cavallaria (fig. 136).

Charlateiras
Como as dos officiaes de infant
preto.

ria, assentes em velludo
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Calças e calções
Como as dos cirurgiões,

sendo as listas de panno preto.

Barrete
Como o d08 officiaes do corpo do estado maior, com os
vivos de panno azul claro (padrão n.? 44), e o emblema
(fig. 109) assente cm velludo preto.

CapoLe
Como o dos officiaes

de cavallaria,

com os botões de

metal doirado (fig. :30).
Molas, esporas, gravata, luvas, espada, üador, talim, banda
Iguaes aos mesmos artigos dos officiacs de cavallaria ;
quando, porém, servirem n08 corp0l! apeados, usarão a bota
determinada
para os offieiacs d' esses co1'pol:l.

Dolm:lll
De Hanella azul escuro, do modelo geral indicado no artigo 62.°, sendo o seu uso facultativo.
tiEC<.,'Àü 11

Officiaes da extincta classe dos quarteis mestres
Usarão Ul:i artigos de uniforme perfeitamente
iguaos aos
(}tle sao determinados
para os officiaes e aspirantes
do
quadro da aduiinistraçâo
militar.
HEC<.,'Ãü III

i." Companhia da administração militar
Praças de pret

Barretina
Com» a das pl'a.,.a~ dto prct dt· infauteria
com o mono.
gl'amma (fig. 10U) em Logar do numero.
'

1·.'lInachu
('O1ll0 o da pra<;Hi'l d pret d<' inían teria,

ruas eartuozim.

GUal'oiCão

Corno a da' praça
de lã azul claro.

de pret de iufanteria,

mas de galão

6!)6
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Jaqueta
Como a das praças apeadas de engenheria,
com a gola,
canhões e platinas de panno carmesim avivados de pamw
azul claro (padrão n.? 44); na gola o monogramma em metal amarello (fig. 159), sem o aro.

Granadeiras
Do feitio e dimensões das das pra\'as de ongonheria, de
panno carmesim
avivadas de punno azul claro (padrão
n.? 44), com a guarnição de lã carmesim.

Calças e calção
Como as das praças apeadas de cngcnhoria,
VO! nas costuras exteriores
de panno carmezim.

com os

VI-

Jaleco de pelicla
Como o das praças
gola.

de engenheria,

som

o emblema

na

Barrete
Como o das pra<;as de infantcria, com os vivos de panno
azul claro (padrão n." 44), e o emblema, som aro (fig. 159).

C31lote
Como o das praça:; apeadas de ongonhoria, som emblemas na gola, o os canhões avivados de pemno azul claro
(padrão n." 44).

801as, gl'a~ala
Como as das pra<;as apeadas

de cngenheria.

Divisas das praças graduadas
De panno carmesim
drão n.? 44).

avivadas

de pauno azul

claro

(pa-

Officiaes
llarretina,

pe!!nacho, guarlliçàtl

Corno ns dos cirurgiões,
gramma

de metal

prateado

tendo na burretiua
(fig. 15DJ.

u muno-

DolO1all
Como o dos cirnrgiõcs, com os botõcs de mctal doirad«
(fig. aO), gola de panno carmesim avivada de panHO azul
claro (padrão n," 44) com os emblemas (fig. 159), sem
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também

avivados

de

Platinas e oharlateiras
Como as dos cirurgiões,

mas assentes

em panno carmo-

Zlffi.

Barrete
Corno o da administração
militar, com o emblema
159) assente sobre panno carmesim.

(fig.

Todos os outros artigos como os officiacs apeados de
infanteria, com os botões de metal doirado (fig. 30); os
canhões do capote com vivos de panno azul claro (padrão
n." 44).
l::\EC\.'ÃO IV

2. a Companhia da administração

militar

Praças de pret

O uniforme das praças d'esta companhia é como o das
praças de engenheria,
com as seguintes altorações :
Barretina como as pra 'as de prot de infanteria (fig. 45),
com o monogramma
de metal branco (fig. 159).
Pennacho como as praças de infanteria, mas azul claro.
Guarnição
como as pra<;a' de infanteria,
mas o galão
azul claro.
A gola da jaqueta
de punno preto avivada de panno
azul claro (padrão 11.° 4.4) -om o monogrannna
(fig. 15\1),
sem aro nem palma, os canhões do panHo da jaqueta sem
vivos, a' platina' d panno preto avivada' de panno azul
claro (padrão n." 44).
A· granad irus de panHo pr to, com vivo azul claro,
e guarnição de lã. da mesma côr.
() barrete com vivos de panno azul claro (padrão n." 44)
c o monognunrua igual ao da gola da jaqueta.
No jaleco de policia o numero de companhia, de paullu
preto.
A~ calças ou cal~'õl'l! de mescla, com o vivo de panllO
preto.
O capote IS nu euibl 'Ill •. na gola, e U da praças apeadas com o canhões avivado' de panno azul .laro (padrão
n.? 44).
O galão, distinctivo do . com teiro , pr to 'azul claro, c
flS vivo
do peitilho de panno azul claro .
•\s divisas das praças gradllad~
de panno azul claro
(padrão n." 44).
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As charlateiras (fig. 142), são privativas das praças montadas, e só se usam em grande uniforme.
Offioiaes combatentes
Compete-lhe
que pertencem.

o uniforme

em serviço na companhia
do estado

CAPITULO
Secretariado

llarretina,

maior

das armas

a

V
ndlttar

pennaehn, guarnição

Como as dOI:>empregados da administração
militar, tendo
na barretina o emblema (fig. 160) de metal prateado.

Dolman
Como o dOI:!empregados da administração militar, COIU a
gola do panno do dólman avivada de panno azul claro (padrão n." 44) c emblema (fig. 15 e 1(0), sem aro.

Platinas e eharlateiras
Como UI:>dos empregados

da administração

militar,

mas

as charlateiras assentes em panuo azul ferrete.
Hal'relt·
Como o dOI:>
empregados da administração militar, com I)
emblema (fig. 160) assente sobre panno azul ferrete.
'I'odos 01:1 mais artigof:i como 01:> dOI:>officiaos apeados (k
infantaria, mas com os botões de metal doirado elo padrão
(fig. 30), os vivos das calças de mescla (' dos canhões elo
capoto de palmo azul claro (padrão n." 44).

'rITULO V
CAPITULO

UNlCO

DOI!! o:ftleiae ' de J."(·fool(·rvu

Os officiaes de reserva usam o IIJ1ifol'UH'doi'\ otliciaes da
arma ou serviço a que pertençam,
com o mouogramma
(fig. 161) de metal prateado nas golas d08 dolmans a r-a
potes, e nas platinas ; e nos capacetes, barretinas e barretes, encimado pelo numero, quando pertençam aos 001'poso
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TITULO VI
Reformados e asylado8
CAPITULO

I

ReCorJUados
SECÇÃO I

Praças de pret
As praça~ de pr~t uns t'ompauhius de r formados usarão o pequruo uniforme das praças de pret de infanteria,
sub::;tituindo nas golas c vivos a côr carmezim pela eôr
branca. Usarão barrete com a pala inclinada (fig. 162) ;
os unmeros serão Imbi:!tituiJ.ospela letra R (fig. 164).
Os di~tinctivos dos cabos e dos sargentos, de panno
branco, sã.o collocados nas mangas e na golas dos capotes
pelo modo já prescripto.
As praças qu fizerem parte> do estado menor dos regimontos, como artifices, c assim também os musicos, corneteiros e clarins depois de reformados, os primeiros usarão
os emblemas correspondentes á classe em que terminaram
o serviço activo, os corneteiros o galão de lã pr ta e branca,
e os musicos de seda amarella, guarnecendo os canhões.
Aqu llas praças que obtiveram outros distiuctivos, como
süo os que designam o numero de annos de serviço, podem usar d' 11s como ficou determinado, mas em pauno
branco.
ECÇÃO II

Officiaes combatentes
Os officiues reformados em generne de brigada ou de
divisão usam o me mo uniforme que para os geueraes em
serviço effectivo, com a seguint s alterações: supprimern
o capacete e usam no barrete o embl ma. (fig. 165).
Todos os demais officiaes combatentes que se reformarem nos postos de alferes até coronel usarão o pequeno
uniforme dos corpos ou arma em que terminaram o serviço activo, com a seguintes modificações:
1. o O barrete tem 08 vivos ou listas brancos, e substituindo o emblema ou numero da arma pelo da fig. 164.
2. o A gola do dolman será de panno branco e os canhões do pauno do dolman, sem vivo.
'3.0 Os canhões do capote avivados de panno bran o.
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4. o A calça sem listas nem vivos.

5. o As platinas de panno azul ferrete guarnecidas de
galão de oiro.
Os primeiros sargentos guarda-portas do commando geral de artílheria, quando reformados no posto de alferes,
usam o uniforme dos almoxarifes reformados.
SECÇÃO III
Officiaes não combatentes

São-lhes applicaveis as disposições da secção anterior
com a distincção seguinte:
A gola do dolman é, para todos, tripartida, sendo brancas as duas partes anteriores e do panno do dolman a posterior. .
Os capellães militares não ficam subordinados ás alterações de fardamento acima indicados e conservam o uniforme de que fizerem uso emquanto serviram nos corpos,
estabelecimentos militares e praças de guerra.
CAPI'l'ULO

II

Hospt-tal de invaUdos I'llili-tares de Huna

Os asylados n' este estabelecimento militar usarão o uniforme determinado para os reformados, com excepção das
golas que serão tripartidas, sendo as duas partes anteriores de panno encarnado e a restante de panno branco.
A letra R é substituida pelas letras r. M. R.
Paço, em 10 de setembro de 1892.=Jor,qe Candido
Cordeiro Pinhei~'o Furtado.
Jorqe Candido Cordeiro PúlheÍ?'o Furtado,
Está conforme.

o direotor geral,
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SECIlETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIO DA GUERRA
23 DE I~TE)lHHO DE 1 92
I

Ol{DE!I DO E EIOITO
Pnbli (l-se ao exercito o seguinte:
1.0_

J)Ctl'l'(Ol-

Serrdaria d't'sliulo do. Ilrgocio. (Ia guma - Dir c~jo gmtl- ta n('I'~rli~ão
Em conformid.ule com o di.polo 110 1.0 do arti~() 1."
, do :ll'li~o :3," do r 'g'lllallll'lttu Jllll':l a ol'galli,.a~'(l.() da
I' '('l'\'l~
(lo ixcrcito activo do :31 de di-z mbro do anuo
pro, imn pa ado: hei }l0l' br-m nom UI' l'il'lIl'~i< o njurlunt«

ti

I'

-serva,

COll1

a g'radll:l,<w

,I ' t '11 'lIl,' de r',

'1'\':\;

o mo-

di 'O°Cil'lll'g'iao l' iln uuivcr, [,!.t(! ' dI' Uoimhr« Antonio dos
){cis, pelo havc I' r querid» l' estar 110 t .nuo: (la I ,i,
O ministro

"

-r tari«

d'o 'lado dos lWg(H:io

ela g'1I1'1'l':l

iIU o tenha cnt .ndido c fil 'H ,.0 icutar. Paco, em 10 de
spt 'muro lh' 1 !1:2, =)'Er. =.!UI'!/I
Cemcli,lu ~)I'd,il'u Pi11111iro Jr'lIl'tarl
: s

(I,

OlWEM DO EXEHCl'l'O N.·

o ministro
assim

° tenha

~(j

o secr .tario d' estado dos negocios da guerl'!t
entendido e fa~~a executar.
Pu 'o, em 17 U('

10 .tembro de 1 '02. = HEI. .
nlieiro Furtado.

JOI'ge Caiulido Cordeiro Pi

2. o - Por decretos de 2 do corrente mez:
Estado maior de engenhoria
Cavalleiro da UI'UCIll militar de S. B nto de Avi», o eupitão, Alfredo Pereira 'I'ovar de Lemos.
Regimento do infantorio. n," 7

Cavalleiro da ordem militar
pitão, .JOi:l{' Mm'ia da COHta.

de 1-\. Bento (I!' A viz ,

I)

cu-

Regimento de infanterio. n.v 9

Cuvallciro lla ordem militar de S. Bento de Aviz, () cnpitao, Antonio Osorio do (lixas.
Regimento de infanteria n." 17

Cuvall .iro da ordem militar (lo H. Bento de A viz , () cn}.litt n,
yriaco .10. é da linha.

Por decreto de 10 do mesmo mez:
Guarda munícípul

do Por Lo

Alfl'l'eH, o alferes (lo n-giment« dI' illlilll!lol'ia
gllHto OC8111' Fvrrcir».

lI.n

1!J, Au

Por decretos de 17 do mesmo mez :
Regím

nto de oavallurtu

g_'olll'rado de ajudnní , o alferes,
Gama, pr-lo lIa\ ('I' I' 'QIl 'rido.

() tt'll('n!t

d(· (~ll;l(ll'o.
'll1"I·i(!o.

n.v

lno.otividndo tomporaríu
dI' inlillllt-I'ia
CÔl't<, l{"HI, cm veucimeut»

(lo I'l'ltillll'nto

Õ

Viriato

11."

AlIg'lIE1tll lIa

:1, .lulio :Maria
]lpl" lIa\ I I' 1',,-

Por decretos da mesna data:
H,.ltH·lIWt!O,

11'1

I

illlil1l!t'l'ia
p(,lo lia\

d" tlllll1"

1'1'\ it;1I

111111(0

('III'

111.

(I(

('0l1fOl'llIid:\(11l ti:! I('i () (':Ipit li 1111
lI/':: .10 qllilll H"dl'itrl1('
ll~t( \ ('
li' r( IlllI'rido I !L'I'
i(!o jlll"'11l10 ill' Ip.lY.
pi la .i 11111 II 111i1itUl' (II' :l1Il]..

OlWEM DO E. 'EIWITO

• ',U

~(j

Rpf()J'llIatlo, na conformidnd« <la h-i, o h'lll'ntt' almoxarife, JO:LO Maria dos Reis, por ter ido julgado incapuz d '
todo o crviço lwla junta militar d« uudc,

:3,o -Por determinação de Sua Magestade EI-Rel:
Companhia n.s 1 de artf lherla de guarnição
Priiueirc
t mente, o primeiro t mente do r 'gilllcnto

artilh .ria 1\,0
disci plinur.

:),

tIl'

José Mnnu ,I .JO:tC{lLÍIll Ribeiro, por motivo

Regimento de o vallari

n,·

I')

('il'111'g-i:w mór, o .irurgi! o m('II' UO !'l'gim -nto
(101'(':>II." LO, J oão Forjnz Pereira 'Ilmpaio,

a(,

ca 'a-

Regimento de oaçadores n,· 10
.orun«l do rvgimouto (I. ca '11.<101"',

n." l:?,
Migll ,1 ome da : ilvu.
Cirl1rgião mór, () cirunrião 1111'11' do regim nto d.· cavalla,.;:\ 11,° f>, .Jadnto da Co ta
Iiranda, 1'01' motivo diseiplimu-.
...il·llI·gi' () njlHlnul.·, o eirunri
ujudante tio «xvrcito,
.JO;lO Carlo: tla f\ilnt Pitta.
'Ol'OllUI,

o

II

Regimento

de caçadores

n," 12

'OI'(lIl,·I, Il ('III'OllC) do J'('gilll"lJto lI,·
Antonio M:Il'ia C.·]. , tino de ..'oU a.

('"I

'adlJl'~s n." lU,

R gimento do infante ri n,· O
IIlf~.I'I'. (1" l'I'gillll'llto
,1.· infnnl

I'la

i:l,

!l,O

B\I~lIlltll.
'1\ 11 nln, o
.1\IIi" Ali I to

Regimento do infanteri
n." 21
t II nll' a l!!Ím
nto d
PI'o nç I.
Regimento de 1nftUltorio.n." 23

Alf"I'"
o al~
\·,·il'lI l'iuli.

1.I r tc'r
II," I

(I, I..

J't'

dI' inflnÍl I;

D

id l'i .1

d Oli-

abin

I

l'uL1iC' o

11\0·
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MODELO
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Resulta geral des yendmcntos lirJuidl
Impurtauclna

l.>unallas

ao .ons lho para"
pagluncnto

CompanhIa.
ou baterIA'

llatalbil.,.

l'rpt.
e
Or&116a·

1.3."
4.·

"'·

•••

.0.1

0.

,__

o

11

l

rancho
PIII

IHt\n'h".
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11-

••••

tlt
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para
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çõ~
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directo
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o
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-
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-
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, ......

1-

-1-
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HOIIIIIIIL

o liquldudo .....

HOlllIlI:L

()

reci-hido ....

I{pc'pui,!o

ti.

I{c',·ehido

IL 1111'11011 ••••••

Adlllilli

---
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---

,.

mula ......•

--~

1--

-~

I-~

,

IIIL '11I1L1l1ilL d,'

11":\1,'1111

militar,

I
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-

, .. Ih' .. , ti,· I
() fi

(u)

_.--:

~Saldo (a)

t'1'ific'atllL
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I'

J",. ,
Pu ilivlI, 41tH pa ila Mouuu l
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X.· 18

mento ...
Mez de
do' ao indiradn
tlU

r respeetivn

I'~l

1\

o

l:!i
'441

I J,uz

fio
;; .;- I quartel

""'o
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~ a;:
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R nrho

(lf>ut'ro.
admini

foruecldC"!J
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1"0

'rol I
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!
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o
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'U Ir!"1

"

• I

f

III ••• no

Ih

hniui

...

}.'

••.

ti

fi

J '"

tivo,

OHDEM

!lO!i

Condecorados
do regulamento
bro de 1886:

DO EXEIWITO

N."

~(i

com a medalha militar, em confonnidado
approvado
por decreto de 21 ele dezem-

Classe d( oonlportnlnünto

ü. üfilplur

Regimento de artdlhcría n." 1
Primeiro
tcnont , Augutitn Marinho Falcào
tos - medalha de prata.
Estado maior do oaval larta
Victor Angllsto Chaves Lemos

Tenente,
dalha do pmla.

dos

Han-

c Mcl!«

- me-

Regimonto do eavallaria n." 3
Ferrador n." [)(i da·1.;I. companhia, .J oaquim Manu
rano - medalha de cobre.

r-

Regimento do oavallaria n." O
Segundo sargento
n." 11 da 1.. companhia,
ptista
Carvnlhc -lIwd:d!m
do cobre.

ao

'I'enent

Raul

Estado maior de ínfantería
, Abili« Heliodoro
Perdigão
Pim('n(ol-Ill

Ba-

(111-

lha ele prata.
Rogim nto de cuçador

l-)egull(!O
Ihão, Fran

slu'g('II(O n." ,I
~iH('OMnlaquimi

8

n." 4

(la ~,"

('OIlI[Hlllhia do
DOlllingtl('H
Illl'dallm

I." lmlude ('0-

brc.
Regimonto do caçudorca

Sargcn Io

:lj

udant , Bernardino

n." 8

Bpi 1'/ ()

l<'el'IHI1Hk

1114'

dalh, do prata.
Regimento de íufuntcría

Musico (IP 1.,1 .lnssc,

n."

'1'110111118 .AIIIOllio

4
(~illIIOl:;I,a

III{

dlllha c11' eohr«.

Soldarlo

n." .1:1 da j:'

cisco (11t1lt!ido :\(lIlpitll
Rogimento n,«

('fJlllp:l1Ihill

-llIed:t1ha

do iu nnt ri do
Fro.noiaco Jo
I-l<'gllllllo ~al'g('lItn
11.°, da:?'
11110, Frederico ::limõ'
IIIl'dalhll
fi

(lo J ." hatal!t:w,
cl" t'ohl'(·.

FI'III1-

Imperadcr
o

dn Austrin,

('oIllI'QlIltin

llo I." lllltn-

<ln prata.

ORDEi\l DO EXERCITO N."
Regimento de infanteria

Segundo ara nto a pirante
teiro-medalha
d cobre.

:!Ii

!H.7

n.O6

a officinl, Ocuivio do Mon-

Regimento do infantoria

n." 13

Prim iro cabo 11.° 32 da I." .ompanhin (lo J." halalhii.o,
Antonio Baptista. - medalha de cobre.
Regimento do Iafantería n.s 14

Alferes, Antonio da
medalha de prata.

onc,·iç~o I ibeiro de Anllmd!'-

Rogimento de infantaria

Alferes,
prata.

Joaquim

n.O 17

nnçnlves da , ilv -ira -

Regimento de infanteria

mednlhn dI'

n.O 21

'1' nonte, Joan de Almeida Porto - modnlha (1(' pr; ta,
,'t'g'nndo :arg\'nto n." r>o (b 1. compnnhin do 1.° batalhâo,
ntonio Rodrigues Brum-al - mvdnlhn de obre.
Rogimonto do ínf nteri

Capitao,

'1'llOm;1

ngu. to

'I'OlTf'

n." 22
-

JIlI

dnlha (1(1prata.

Guarda municipal de Lisboa

l\1u ico III' 1.1' da' P, Antonio ela FOn,I'('a
medalha
(Il prata,
Primoiro cnhn 1\.0 :17 elo 1.° P lJllHIlr. II Joaquim Antonio - 111 dnlhu do prata.
Primeiro
.abo n." li' d l La ('omp;mhia, Antonio l'a
!\lO lIwdalha (11' cobre .
.'ola.!lo ) H.O t ela 2. I' unpanhin, • 1ali 11 I BI'Il1. 11.°.12
da ~.a iompnnhin, .Jo " 1.01"
11.° li II 2. ('olllpanhi ,
.Jo:uptilll J lartinho,
11.° ·l~ d 4.
'ompllllhin M:llllWI

merl: Ih ,I

l'ohl"',

Gu rdn.fi o

ntonio .Jo

(I ti

~{l

I ".o l'illl(>n-

('0111-

m -

Iuni
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908

Aspirante

Direcção da administração militar
com graduação ele alferes, Julio Cesar d Al-

meida Gaspar Tenente

Henrique
de prata.
('). o

ele prata.

Disponibilidado
ele infantoria, JOJ'p;e da Bilnl. Pereira

dI' prata.
Capitão

medalha

medalha

Commissões no ultramar

de l'ugenhl'ria
Cesnr

da Silva

svui prejuízo

de antiguidade,

Barahona

iosta -

o

Scmlaria d'estade dos IIr~ocioslia gurrril- Dlreccáo grral-l.a

medalha

nrlwli~ão

Em conformidade
do disposto no artigo 21." do r('gnla.
mento pum a concessão da 1Il dnlha militar. approvado
por decreto d(' 21 do d z('mut'O de 18, (i, c para o m'i·
tos do artigo 26." do m sino J'rgulllllwnto,
d clara-se que
P rdernm () direito de usar (la 111 dalha ela classe de comport.uncnto exemplar o oHkia) , a Pl'!l.<;1l abaixo m ncionados:

Regimento de oa.vallaria n,O3

Capitão, José Lucio da Silva, por t l' sido «oud mundo,
p lo segundo
conselho (1 gl1('lTa P('J'lll<llH'lltl' <1111," divisão militar na pena de dois :l11110S d pris~o militar
m
dalha cone didn na ordem do exercito n.? 7 ele 18t
Regimento de infantoria. n." 3

Soldado n." ln da :1.'l cnmpnnhia (lo 1." bntnlhao, Agoelinho Gonçulvr-s M ndes, 1'01' tor ~i(l() punido com :t pona
(liRt'iplinHl' de baixa tl(, )lm:to
Hw(lalha ('oll('('difla lla 01'c!('m do ('X .1'l'ito 11.° ,,~ do 1H!IO, na Ilwtlidnclr. (1(, ~ognnrl()
f;argenlo do l'f'gilllC'llio dI' illfillltcl'ia 11." 20.

7.° ,wrlariil Il'rslilllo fins IlI'gnrins iliI Kurrril- nin'r~;1II g!'l,tI- La IIrll.trIl~.11l
DC<'!llrn-s :
Ln Qno lI!) (lia !l ,lo ('Ol'l'!'nt" 1ll('?; H \ 1I)1I'l'l'('lItnll
n'( ioIta
HCt'J'dnria d'c8t:ulo o 1('11 11feo (1(, iII fi\l\t l'l'ia, ,JtI~,', ~Iigu< I
Gar('ia (le A\1!1J'il(l(', 1'01' t,,)' n'g'1' sS:lllo do ultl':lllHU' ( 1111
havpr ]I 1'lol1t'ido o ,('U IIdual posto no
'PI'('ito do " ino,
ti('Ql1flo na ,itll'l(" (l ,Il' di, pOJlilJilidnrl'.
2.° (~tI(, no dia 17 rIo 1\1" 1Il0 llll'Z f!<' :qll'('t!"lllolt 11',',la
1')( ('~'('tl."·iil
d'(, .. ~:t!lo o 1"1\('111.(' (1(, ('H\'IIII:II'ill ,('111 !lt't:illizo d"
anttglluln(l("
(al'los
I. ":mr1r(' Botl'lIlO tI( VII, ('oJH'l'l1oll)
p~1' te" ri g1'l' sado do tl 1t1':llna1', ond(· Tl: o ('ollelllill IL ('r III1Il1B8ii.o para
qll(' fi,l'll tlOl1ll alIo, li lo '1'1< fi('a 111\ III'IJI a
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que pertence
ponibilidade.

8,o

om o posto de alf res

na. situação

de dis-

Il'r,ladn do: nrgol'Ío' da gurrra - Dir f~ilO ~rral-V Rrl)ilrli~ão

,wrlaria

Declara- ' que o v rdadeiro nome (lo seaundo offieial
da dir eçH,O da. administração
militar, a que se ref r O
n.? .0 da ordem 0.0 e, C1' ito H,O 21 cl'('stl' anno,
Jo: o
de' Sousa ] nlgueiro
Iarquo
ord Iro,

r retaria d'eslade dos IIr~orio: da gllrrril-J)irl'r~ão

\1.0 _

Svndo

cssario harmoni. ar

11

n,a

(li 'potiiça,o

<1,

s

grral- 2:' Rrpatll~:io

modelos

de

qllP

'*

trata a

m elo exvrcito 11,° 2f> ele 1
com O
r gulam nto d r
rvas de ;~1 ti outubro ultim : manda
,'lia
[agc~t:ldc El-Rci substituir n. cli;"l'r
(ln. cru as 'pr·
ticaes d'aqu lles mod elo: c O~ das l':l ';t!'\ hori ontaes (lo
mod lo n." 12 (la 1'<1 nn do 1',·e1' .it» n." 23 do corrente
anuo, re

01'<1

p it:mtps:'1

Pri11'l0lr"
f'lH'OrpCIra,tlnl

ri' r-rv ...
nu

t·tkeU,·o

1'\'11.,

1'0,

P los do

~egunc1arr.'('IM·" J

Com ln tnlrçllo

~~
l"
:::

ti

1:

..

.'".,,-.. ""

..,,"
_"
..

"'41

1:':::

.I!

--..e~"
1St

ti

O"

-"

•

1:..,

enenrporado

;\('111 ln

ti

:t"

junto.
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tntrç () lllllit.\I'

"
"""
!!'"
,,1:

".
"'",

í:"
.:;:

lI!
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11.

0_

Srcrrtaria d'estade dos ncgocios da gucrra- Direc~ão geral-li,a

l\rparll~ao

Sua Magcstade
EI-Rei manda admittir no hospital de'
invalides militares de Huna o segundo cabo n." 1:()!:l2 da
7.'~ companhia de reformados, .J osó Bernard ino Pcnua, pOI'
lhe ser ln applioavois as disposições do decreto de 2U de
dezembro de 1849,
12, o -

Direcção da admini tra~ão militar - t,a Rrparli~ão

Posto e vencimento com que ficou o officlal abaixo mencionado, a quem
ultimamente foi quallOcada a reforma que lhe havia sido conferida:
Com () posto de gl'Jlp,'al <lI' divisão e o Roido de róis
l))Oi$OOOl1lel1SIlI'H,
o gcnl'l'al dI' di"iH:tO, Antonio Guodes
Vilhl'gaH
uinhoncs de Matos
iabl'al, reformado Iwl:1 01'dom elo exercito 11,° ~O el(' 1;) de ngoRto ultimo.

Para cumprimento

da <1iH}lO, içao

da urdem

(i,"

do ' 'pr-

il1 do 1 KG, dcclarn-so qtw o Pl'l'(:O do P/Lo parll
rancho, ({1tl' a padarin militar !ta d 1'01'1\1'0 I' durnnt:
o
quarto trimestre elo corrvnt . anno, é d 72 róis por kilceito

11.0

gl'amma.

I)()cIUl'lHH) :
1.° ue o pr 'ço pOl' eIll!' saíu ('lula I'a(:ao til' plW 1'01'111"
cirlo p ln pH<lIll'ia militar no 1I1('/' (jp ago, (o ultimo roi til'
.n,ni> r('iil.
~." Qne III! !':t(;Ol'fl ele JilJ'l':\g'l'1l8 1\0 111181110 111"'" airum a ~,I!I,12 I'ÔÜ" fl( nrlo o ",';tO a I !);~,:II rói (~:I palha
a rlr>,i'i 1 r "iB.

PIII';I coulu cirucntu da
" I'uhli('a o t,ll'gllintt':

H CI" taria elu
'irclIllll'.-IlI."'"

'llI'l"I"lI
'I'

difli

I )il'l
.Illl) I',

I' '1\('8

:llll'lnl'idlUIto

militnr«

~n r"I'al 2.,11l( p"di(·, o,
:5. ( ,II lIIilli Ir() da '11 ITIL

('( ..

(I

CJl('a!'rcg<l-IllC d dizer
os primeiros

jt

v, o ,.11 que se sirva ordenar que

sargento» clcHpa,cha(lo~alferes para () serviço
H juro dispcn
ados <l todo o . .rvi 'o regim u-

<lo ultramar
tal, desd o din om qw o.
01'(le111<lo c,' .rcito.

u dcspnchu for publicado

na

v .•... a Sccr -taria d'c.tado <lo ucgocins
em. ek!"\ u-mbro de lH02.-IlJ.ItI<l c x."" 1',
commandant
(la 1.a cliviH<LOlllilitar.=(A
signado) p lo
director geral, João Guolberto Iilbciro d Almeida, ·OI'01WJ.
l(h'ntira~ aos corumandantes da 2,', 3.a c 4,a divisões
militares, cnmmando
g('l'aC
de I'ngenhcrilt (' de artilheria, commaudo: militar
(la Maduira
<loH
çorea, c (Iir t'!:<lo ela ndmiui t rnçno militar.
Deus

0"111\1,(1, ,\.

da guerra,

reino, em
vcrnndor

II i, Ltc nç con edld por motivo de mole lia ao ofiell
pr ado abaIxo m nclonado :

B

em-
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Em sessão de 23 do mesmo mcz:

Regimento de oaçadores n.v 11
Major, Francisco Maria Xavier Pereira, sesaenta dias
para se tratar cm mudança d m'CH, a começar cm 2() de
julho ultimo.
Em sessão dc 2f> de julho 11l1iJ)1o:
Regimento de oaçadores n." 8
Coronel, João Pedro Caldeira, trinta dias para se tratar
em ares do campo, a começar em 10 do agosto ultimo.
Capitão, Manu I de Sà Pereira,
tratar em ares do campo.
Capitão, J nsó L opoldino Furtado,

8

tenta

dias Jlara

quarenta

~t'

diaH pam

convalescer cm ares patrios.
Alfer 's, João Julio dos H is (' Silva, trinta dias para faz r uso das aguai! thcrmncs no (' itabel cimento lL S. Pau

em lG de ngo to ultimo.

lo, a começar

Regimento da infantaria n." 6
Capitão, JOH6 Maria d Ahu ida, quarenta (lia~ pnra [Hzer uso de banhos do mar m S. .T(l! o da Foz, It .omeçnr
em 1 do corr nte moz .
Em seAsão d

20 do m smo mcs:

Companhia n." 2 da artühorta de guarniQfl.o
Capilão, Virgilio HO:ll'l'H dI' Albl'l'gal'ia, 8('t('1\t:1 di/IS plll'lt
l~lZ(1I' WiO dal:\ ag1HIH do (1 ('1'('Z, :t eOlllC~al' cm t (1(, ago, lo
ultimo.

Regimento d oavnUnrin n.· 10

Julio "l'slU, de amJlro!',
d b/whos do 111:11', n t·o1ll(',:I1'

(1npitao,
ZPI" ilHO

q1Ull'!'ntll
I'Ill

I do

di:tH para 1:1l'O!'!'( 11(1' llH'Z.

'I'('l\ell tp, Fortunato
A 11t011io l\lcncl s <ln A Imeidn. 'lHadiAH para fazPl' II!'O Ih hHllhoH do llHl!', a •()1l1l' 1,':1 I'
('m lO dI' agot\to ultimo.
I'cnta

Alf('I'(

)' plll'a
hlllS
{'orrente

fi

R gimolltu elo 'lwlllll 1'Í1~n." 10
Fl'l'lk l'ico ,'II)lIll'it i l\11l(·1tado t rin t;t

~I'lIdlUl!lll,

I'/li""!'
111('7..

1I~" dl\

lll1l1ltOH

elo 111111',II e()IIl('~'1I1'

'111 1

<lo

()RDE~[ DO E. 'ER '1'1'0 KO

so

Regimento de ínfunterí a n.s 23
Alferes, Vic mte J o ,é Bugalho, trinta dias
Ui:;0 de banhos do mal' .
.Em sessão de 4 do

ui ismo

para

fazer

mez :

Oorpo do estado maior
n nt coronel,
mando de lagalhã s de M n z s,
s st mta dins para. c nvulcse 'r nn ar s pátrios.

'r

Estado maior de engenheria.

loronel, Jo ' Band ira Co slho de l\I 110, cincocnta dias
pnm fazer us da agua' d :-:i, P"d1'O d • ul na sua 01'jg nn . tuais tratamento.
Regimento de artilheria n. o 2
:ll'it:w, V. .Io é d \ Almeida cin .oenta dia, para faz 'I'
uso de banho' do mar c mais tratam .nto.
Capitão,
rissimo de louveis Surm mto, .iucoentu (lia'

p:lrn se tra tal' '111ares pat rio',
Regimento de artilheria. n.v 3

Un}lit:Ltl, Luiz
Ib rto Homem !la Cunha
'ôrt' Real,
qlllll'I'Jl(;l dia
para faz('l' ti 'o da agua, da. Pedra • 'algadas lia uu oriir 111I' mui tratamento.
Regimento de cavallardn

n,n 1, Ianoeíroa do Viotor Manuel

\11'1'['(')'1 "'raduado, Honriquo LOPl'
('O

'nta Ilia.

p:lrll

uhn, a come 'ar

fazer
1'lU

II

I do

o de banho
l'OI'l'l'lltí'

All'alh:w :\laia, einIIIl
Ma. da I ai-

1I1l'jf,

,

(1llta

di" .. p~Il'a

ORDEM DO EXEIWI'l'O N," 2G
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Tenente, Annibal Thcodoro de GO(':> Mourão, sesscutn
dias para fazer uso das aguas thermaes 1\~Ul Caldas da
Rainha, a começar cm 12 do ag()~to ultimo,
Picador de 2,:\ classe, José Estevão
ordovil, sessenta
dias para fazer uso dns aguas d<' Cabeço de Vide e mais
tratamento,
Regimento de caçadores n,O 1
Capitão quartel mestre, Pedro LíTIO de Goes, cinco -utu
dias para fazer uso das II"'UaS sulphurosaa no estab 1 cimonto a S, Paulo I' mais tratam nto.
Regimento n,O 2 de caçadores da Rainha
'I'enentv, Luiz Antonio August« de MJll'I~ao Wuddington, sessentn dias para se tratar cm arvs <10 eampo,
Regimento
Alferv»,

Pinto,

SC::lS

do caçadores

Antonio Caudido

M('IHlo11

mín tlim; pnm

tratar

HP

L'

n." 8
Furtado de Meneze«
convalescer em ar 'S do
';L

campo,
Regimento de infanteria n.v :2
T nentc, JO!LO Alfredo (1(, Fnria, quarenta dias para se
tratar em ar 'H do l'mnpo,
Regimento

do infanteria

Alfer s, Manuel Teixeirn d
«onvnlcscer om ar s do ('limpO,
Regimento

'I'enente, Francisco
1;(:

tratar

('111

Alferes, Felisb irto Alves
faz r uso de banho, 110 mar
Regimento

lapiti\.o,
dia

Jl:\)'(I

Antonio
fazer

da.

agllaR

do

nl'I'I'Z

dia, paru

Pedrosa, ;;CK:,\Pll(.a Ilias
mui truttuuento.

jlllJ'a

de infantoriu. n." 13
l\lagalll;'l
'
(j.. Yi7.I·lla

do infnnteri
qll:tI"'lIla
IIlI Ol'igl'ltI.

lan'ia,
lia

ss ntu dinH para

I'

Pinto ÜI'

Regimento

Rt

(1a1'lIl'il'O, scsscntu
ru 'I' ' do l'alllpo,

lIKO da, nzuu.

(1apit.~o, AtI"lI to

n,O 3

de ínfuntorfu n.v 11

(lOllll\H

c convnlescor

MOI'aoH,

Rogim nto do inl: ntol'ln

13a to «l1lln'III:L
11:1

lia

n," lU
dill )lal':I

)l,"

ol'l'~('ll1,

1':11'.1'1'

11

o

17

, Uil'1l1'gilLIJ ajlldalltl'
hilio Bllt'ta tlll •
l'lI11'O
11tH di I. para
I;IZ I' II II dI' ballho do
...m' 1'111 :! t dI' :1"'0 til lIltilllll,

I VI111:11"

B.I'I' .. III,
II ('Ollll'-

Regimento n.s 18 de infanteria do Principe Real
apitao) Ayres Osorio de Aragao, qual' .nta dias para

fazer uso da agllas d Vizelln lia , tia origem,
«m lO de ago ito ultimo,
AI fere i'\, Alberto Abílio de Araujo Pinheiro,
aia para convalescer em are' putrios.
Regimento

'I'cneute,

('O!lW(::tt'
qunreutu

de infanterln. n,· 22

Joaquim

Josó Xnvier
o seu tratamento.

para terminar

il

Qu dro das praças

II .nrique«,

vinte (lias

de guerra

AlfcI'('H almoxnrife,
Fr:Ull'i, co Iendes qunreuta dias
para fazc!' uso (la. agu:t:! ulphuro as no 'stabcl cim 'II lo .1
S, Punlo,
pra.ç

de S. Julião

('ap llão de :~.:\ classe,
para

til'

tratar

do. Barra.

.J o. (', Dia.' Auzu:

nu ares patrio

Lo,

trintn dias

,

Direoção da administração
militar
.om gradUA 'lI) dI' alf r' , :Antonio .J o é do
trinta (lia. par.
ontinuar a tratar- (' 1'111 IH' 'S (10

A pirantc

Lima,
l'mnllO,

Soor 'tariado milita.r
"r:llhtn~'ao dll nlfer , Jo " )lal'ia da
lll':II;:l •'oal'l" , 'O\1:t, cinco nta aia. pur:\. raZ\'I' u o dI'
uallho:"; sulphurosos 110 (' lab('h·('il1l '11(1) Il • , Palllo t' mais
Archivi

ta com

!t' Itallll,lIto,

Em c ao de

do me

1110 l1ll'Z:

Regimento do infanteria n,D2
f'npit to, .Joaquim Jo ó'l'ris o, (PUlI' '!lta c cincu dia

faz(\l'
1111

li

(l

da

f 'IIU

(1 \ idn ro

1111 \lU

orig

lU

l'

p "
ll1ai tmtn·

nto.
D1rcoQ

1\ lT',
l)lIl \

FIll

I)

'lO

cip

,I

(10 m

lUO llll'Z:

j.
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Em sessão de 10

ao

mesmo uivz :

Regimento de caçadores n.s 1

'r

nente, Antonio Joaquim dos Santos Rego, tl'inta dins
para se tratar em ares do campo.

17.0-

Licenças registadas concedidas aos oIDclaes abaixo mencionados :,
Regimento de artilheria

Primeiro
dias.
Primeiro
dia:;.

n.O1

José de 1\1l'11o, proroga~,rtOpor trinta

tenente,

n,v 3

Regimento de artilheria

tenente,

<lo 'ousa Magalhães, oito

Fernando

Regimento n.O1 de infanteria

da Rainha

'I'enente, Joaquim José da Costa 13-nto, quinz \ <liaH.
Regimento de infanteria n.O12

'I'enent , André ] )ias, trinta dias,
Regimento n.v 18 de infanteria

Cirurgião ajudante,

do Prinoipe R al

Antonio Josó da Rocha,

Hl'iH

mezes,

Disponibilidade

Alferes de .avullnria, Jo
rogação por llOV nta dias. _

Leonardo

é

d

Gouveia,

pro-

Foram confirmadas as licenças registadas que o commandanle
da 4. a divisão militar concedeu aos oIDclaes abaix.o mencionados:

18.o

Regimento de íntunteríu n.v 4

\lpitao, Augusto Ccsnr de Vasc n ·(,lIoH l\1aHl":IllO,

dius,

(k~

Regimento do ínfuntcrtc 11.° 17

'1' '11 ui', Francisco Ludovino

.]01',1/1'

('((/III/do

de Noronhu,

'ordeiro

o

,('i:; di:lí-!.

/ '1111/1';1'11 /,'UI'fl/llu,

d ir -ctor g rul

I
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ORDEM· DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:

1.o -

Detrelo '

J largura. itunda
d POlVOl"l, " }>1'U1."
...iva ... nn infiannnuv

d posito
is :

d \ ub tanci«

':'<1'10-

ORDEM DO EXERCITO

N,·

:!j

o

presidente
do conselho de ministros, ministro o sccretario (1' estado dos ncgocios da fazenda e interino dos nogocios do reino, o () ministro o secretario d' stado dos negocios da guerra, assim o tenham
mtondido e façam xccatar, Paço, cm 20 de setembro de lHU:2,
HEI. = José
Dias Pel'l'eil'a=Jo1'[jf' Candülo Cordeiro Pinheiro Furtado,

Regulamento de segurança da fabrica da polvora em Barcarena,
a que se refere o artigo 4, o do decreto de 20 de setembro
CAPI'I'ULOJ

Artigo 1,0 Fica ostnbelocida,
fôra da area da fabrica e
em volta d'osta, uma zona de 1'C p .ito, de i)OO metros do
largura, na qual não Rod, permittidu
a construcçào
ele fabricas ou deposito» de aubstnucia
do nutur 'za cxploaiva
inflammavel,
e ainrla r pratica de qual' <{llCl' a .tos 'Iti ' po sam pôr em ri, co a sua
gnran 'a,
§ 1.0 São ccnsiderados acto quo porl m pt.1' em risco a
gur:mça ela fabrica os seguintes:
caçar, lançar fogou to,""
fazer quoimadns
011 fogu 'iru.,
t' outro
de nuturezu idcn-

tica.

§ 2,0 Para. melhor garantia do qu se acho í'P( cificad
no paragrapho
anterior, serão os proprictarios
dos t '1'1' no"
oompr hcndidos na zona elo r ::;p'it ohrio'atln a t '1'0:-> sompre limpos
mato, pam o qll o director <la fabril'a
nt nderá directamente
com ~t nuctoridade ltllmini tl'ativa,

ao

§ :1.0 ..Ta;; (' ll'aela 011 vil'llll (l'll' hllll\' I' j lIulo dI' oHicina~, tl }lositos (\ pulvol'H oU oHtra
llh~t:tlll'ill:-; (' "pI, ivas, t\ pt\~~agel1l dl' (,:tv:tlgaünrH
fal' :;l~·hlla pa, o, 'Hall
tlr:í }l(Wlnitticlo fumar, aCl'PIHh r pho pllOl'Oli ou f:,i. 'III'.
Art. ~.o Tao Ú )lll'lllitticlo
a <]11:111111<'1' illdi\'iclno flUO I !ltI' na fabrica l('vlI1' cOlll j"o ohj('ct(l
inllamlll:t\' ,is Oll li,
motal C!lH', p ,Ia fei(' ':lO, po, ,111 pl'Odnzll' fai l'a, j, 1II 'Olllll
qHa' (lU 'I' firtirro" )lI'OPl'io II f'llltla<!o!'t',
~ 1.0 'I\lt!o o lH' (.al (lI (ll'lu'j " <II pui cl!. f'ol'lIlad" I'lll
10('11.1 :1] l'opriallo,
cl':Í 1'1 vi t'ldo :í (lllml!a na fi,hri 'H p lo
gllarda'porta,
Para C ta rI', iRia to,l!) o PI

'lTclIl.'

0,\1 01' r/lrio 1I':t ohl'ifP/ ,ln
a vnlllll' a aJ"ib ,il·1t 11) (11'11 1'0 P:lI'H r 'II'a ,
~.o A l' 'vi ta lL!J11
e I' t' 1'0 fl 1':lI'agl'Hpho ,llIi \l'i~1I
cdl pn '/HI:I 1'111111'( !tu' <ttlllJqll
I' d'llfjll ,11(\ llHli\ idtt
,
Raíl\llo d fabri('a
tOI'll
,II 110\'1I fl ( Iltl'lll'.

*

OHDlm

DO EXERCITO ~ .•

:!j

~1l!1

b m como

.a
artilhe-

Ut ntro da

OlWEM 1>0 EXERCI'l'O

_K."

:H

dantes, as portas principaos dos dois recinto , norte c uI,
abrir-se-hão do manhã, uma hora antes ao toque de entrada.
§ 2.u Quando haja trabalho que tenha a, começar antes do toque do ntrada da manhã, abrir- c-lia ;1 porta da
fabrica onde esa trabalho
' fizer par;1 o P soaI n'elle
empregado,
devendo ser entregue UI) sargento guarda-portas de serviço, pelo mestre, eom a devida antee '<1 neia,
uma relação dos indivíduos qu n'cll
tomam parte.

§ 3.0 1!\h'a das cír um tancias oxarada 110S paragrapho
anteriores,
o director
r gulará a fórmn 1)01' qll d V faZ r-se
ta espécie de serviço.
Art.

9.° D pois

do toque

da

';lÍda da rard ,

ofticinas e .ua dep ndoncias, armazena, etc., d v 1':10 er
fcchndos, passando-a -lhes antes e crnpnlo a r vi ta, 11 fim
de í! verifi sar quc não ficou d ntro P soa alguma, l' que
as jan llas foram fo .hadas.
§ unico, Esta r vista H rlt pn sadu, no...primeiro tI 'l)Hl'tamento, p los vigias da r spectivas H ço , 110 segundo
partamento p 'lo m stro, qu
e farão acompanhar
POI'
um dos servente
qu tenham 80b as sua
rdens. As chaVOH serão
ntr gu " p 'lo m 'mo individuo
no ";ll'g nto
euarda de s rviço, que v l'ificar:1. o
II num 1'0, c IIs n-

a

ao m HIllOI:l individuos 110 dia eguint •
Art. 10.0 As 'hav'
da' oflieinas
na cl p('nd 'n 'ia,
,lepo:itos, armazells,
t.,
·arll.o, clurant \ a~ hora
trabalho, Li r', pOllsabilidad
dos individuo
:1 <lU lU
V(ll't'lU distribnilla,
',findo
He, ao i<al'g('llto g'llul'da d"
8 l'vi o,
unieo. A fim de ii • po<1 r _'('re I' fi~ '1lliSIl 'I !lO llUm 1'0 cl ellllV('s qu· o fil'gcnto "lUl1'da de ~H'r\'i () l,'y'
l'('c b l'
('ntr gar, ]IIW r/i no H'U qlllll'lo dI' g'lulí'da um
l'ofr ,!t- tina<lo a r ceb<,l-a ,
UlII quadro
01111, 101111
'"
rito r laeiolladns,
eum fi indi 'Il~ilo <los 1'\'~pOlI~t v i~ }lOI'
tr'cg,mt

n

a

*

t'lIns, llul'I\ut a llOr:ts do tmbnlho.
Art. 11.° AI lU c1ns atlAl'! p l'tn· prill('iplI 's dor. doi, recinto:- llort
'~1I1 d:1 fnbl'i a, Jlcllhllll\a
. nbl'j,':'1 PlI' quI'
II
'1'\'i(:o (1 !'.-Un.
§ ltltico. Ao n·to <ln ali ,,'tlll'll Ií • i.tid IIIl1 ~I'I'\'('lltl' ,lo
(I" llUliol' eOlllianl,'H, llOnwado pelo m !stl", (I I(lIal"
('oll,'v:ll'/i junto da pOl'ta llt(llllllllo c 1:1 I'~ti\' 'I' ali ·,'tH, ';.

),l'II(lo-lh,', dlll'lmll'
'. te I!PJ'vi~o,
:\ I'l. pOlI IIbili(llI(l" qll'
('ahl' H()K ,I 'nOmillll(ln . 'I'vl'nll'. (Jt. p(lI'ta ..
;\,'t. 12,0 !to' I' 'í'llli t tido, \'lll "t'l'vi 'o, 110 1)(' "0111 f:.

I",,,

o

liMo

dl cnl~':l(11I f '1"'11110.

ORDEM DO EXERCITO •. • :!7
Os mcstr .~ I' UIS vigia. pod ruo pas"al' OH mandar }las"ar revi ta ao p .soal ,'OU a' sua ordens, para a fiscali'a~ào d' st preceito,
ficando r 'PO)),'( veis P la falta do
'eu -umprimcnto, quando "I' pr vc qn hOHYC n glig nc ia
da suu part

.
CAPI'IYLO

))0 pcssoul

II

ucarregado da )Iolieia

t· ext 1'1111

iut('1'1I1\

ia

.\I't. li3." Alem do offieial de serviç
;Í.
brica, <l 11UPlll
COUlp ti' a fis 'alilSllt;âo do t do " . 'l'yi~o de poli ia int 'ma,
, >1':\ di, riam mte nomeado um 1', r rento gnnl'da-llorul
do
commandundo
g'(,l'<ll dI' artilh ria.
uni 'o. Os dl'\'( r d' tI', nrtrento a -ham·OJl.igllad na 01'<11'111 do iommaudo g' ral rle artilh -riu n. o a de
1 '10.
l' _\rt. 1-1. OH me .trc ,
vlgw
, os .ncarregudos
0

>-

I),

ao, nus oflicinas, durante o trabnlho, us prim iro' r . }l0navci p la mnnutenção
(la ,li. ciplinn (' .umpriin 'IIto das
prl', 'I'ip '1)",' de 'cgUl'au'a
I', pecialment
' I' itubelecidas 110S
'lIpitll)O:; VI, )'11 • VIU d\·tc l'I'glllallll'nto.
Art. l~),o .\ pOl't'l prin'il';l! II, ('lula UIll
r cintos
I\ort' I' ,uI t1!l !:ILril'a hav rá um
1"1' /ltl'
d, porta.' IlH',
< 111ll ,ln"
II 'vprl
~ 'ra'
<Ln> ,illl t!c>"ignaclll,
na ordem
n. o :3 lh 1 !IO 110 ('oJlll1l:11HIo W'l'aJ (1" :tl'tilh ria, tc-nl t~
'ulIlprir II" '111(' l!t, fi'l'l'!ll "'lJl>I'itit':Hlo,
11\ Ü ""gulanWlltu.

ao~

~ uni 'o. P 'In li cali:;;t ,I) üa 'ntr: da > "/lida do li '.~oal
p lo )l()r[;lo elo pat '0 do. ('l1"(·nllo. dI' (')1 'H~ 'ar. uo r 'cinto nort ' ela fabril'a, ...
11,l \'
II \'il~ia 1:\ )' >"I)C(,tivlt
»

()lll':lO.

da
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as mesmas horas, aos serventes de maior confiança que
para tal serviço o director entenda nomear.
§ unico. Durante e te erviço os serventes e tarão armados.
Arl. 1 .0 O serviço de policia externa será especialmente de empenhado pela força militar do destacam nto.
§ unico. Para o de empenho d' ste serviço rec berá o
commandante do d tamento, do dir etor da, Iabri 'a, as
respectivas instrucções, depois de approvadas p la :l.a repartição do commando zeral d artilh ria.
UAPl'1'ULO
nas connuuníeações

lU

e trl\n~porteM 110Iuteríor di\ fabrica

Art. 1\:1,0 As .ommunicaçõe int rim' s <la fabrica não
serão calçada .
Art. 20.0 A circula ,ao do vinturas tiradas por unimuo:
f rrados, no interior da fabrica, far-so-ha sempre a pu' o,
não se approximando da' officina ou d '}losito: a, nhstancius xplosiva ruais de 20 metros.
§ unieo. unndo cir .umstnncia» .xtraordinarias oxigtrem uma maior approximação,
ti 'rá previamente
1I1llgado o
terreno adjacont '.
At·t. 21.° 'rodo os curro qu(' transportarem
substantias explo ivas nograne} l'l'ão .omplct.nn -nt« f('('haclo~ c
forrados int riormcuto po!' uma substancia propriu a amor!t'COI' OH «hoques tlaK tnrn
que as trnnsporuux-ru.
Esk
carros a"vl'rilo

1:H'lIIprll cnminhnr

II pu

ti,

'A PI'l'ULO IV

Ar!. ~2.1l '1\)110, 41
do , qn ,)' ('m l,,,jl:O

da fahl'h'll !lI 41 nl,l'i ~a1(S.·a (1' ,11(" n ('\ it:tr nu tilz 'I'
1'('KSIII' II )ll'1ltil'll
<11- !Jlltl< qtH I' a< to 'I"!' 1'0 ;1m )lor 'lU
1;8CO a " lIl'Hlll'n (III filht'i("I, 011 t t 'K ado
(' pI' lti'ltll'lIl
no intt'l'iol' !lu III' Hill fillll'it'a 011 lia zoll" d, rI IH ito,
§ I,c. (lll:lIll!O (\ ('lll)1l'l'g'llIlo d:l lilhl'il'fl l' cl,"I' iII 1<'1"\ iI'
(liret:tulIH'ntc'
I,al':\ oh tal' ou lilz('I' t'
III' Il I't"nticn do
a ·to Il qll" C tI' :tI,tigo c' I' 1'('1' , lid-o h 1 tlt III d('IH'IHh II('ia dI' III1t'tol'i 'at'l II u)ll'I'illl', 1):UHllI ('(lnlu dlll('lIln cio qu'
(\ _pa ou·a ~ ('II illlm tlillto 1I1'(I'illl', '1lllUulfl di":lI!\ rI' Ito II. (>1" 11'0 (: I' I'rnticl'l
III C,llII'IUltl
.1 • hol'H cIo ti· b ho, 110 <lf'llllll c,
lU ofli('III) ti
'1'\" o.

l)~

(llll)H'('g"allos

11'11'1'

I)
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~j

s 2,0
11.0 podl'nclo li lllpr'
do da fabrica intervir dicnun nt,
([ue I~te, neto se p: .'!' uu dentro da mesma
fabrica, durante us hora: de tr, bulho, dará S III demora
conh cim nto d' ,11 ' ao 8cll imm ..diato ~up rior, quando
dizam rt-spvito Hel'\'i
'0, I nus d mai casos :\ prim ira
< u
toridad
que
ncontrar u a . al'~ nto de . rviço. ' a
occorr meia se 1 a', 1\1' na zona d . 1" pito, eommunical-o-ha
ao eommandantc
(la gUêlr<la que -ncontrar mais pro. ima
ao otlh'ial.l
serviço.
Art. 23.0 Onnndo qnnlqu '1' individuo estranho á fabricá
ja encontrado
dentro d'clla, fúr(l das condi ,ii do artigo 4.0, ~H'r;'t .onduaido ao anr mto '\tarda-porta
d servi 'o
pOI'
:-;tl' d ,titlo I t', r' olu\( o sul' .rior do dir .tor.
~ unico. ) Hl'g'<'nto guarda, lOirO <pi t nha et nh ciln suto d I (I -orreneíe II lilrA c(tulllluniclll' H\I <lil" 'tOI'.
T

l'

I

('API'I

L

att nd r
}lOh()ra e

IUI

Y
II

i

Al't.

IWttU' Zll ('Olllpa 't.l

(!llanto po
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8, o Limitar, quanto possivcl, \I emprego do f 1'1'0 na
construcção, nas partes em que possa haver attritos, tae
como fechos, I mes, fachaduras, etc.:
9.11 Cada officina s 1'á collocada uos sectores ' m fog
de todas as outra,
salvo o caso ln qu entr
sllas existam obstaculos de natureza tal, como I vaçõcs de t '1'1' no, massas de arvoredo, etc., que estabel
am uma P"?:
tecção reciproca;
10." Ás bôcn das chaminés ' adaptarão l' ide metallicas,
Ar]. ~5,{) Nas machinas obed .er- e-hn ao s<'guint H
pr ceitos:
L" Apoíal-ns em ali, '1" S r ist nt 'S
ind-pend mt 'S
dos da construcçüo ;
~," Evita» 1:1 attritos II .hoqu :; inuteis cntr us div«ras partos da machina;
3,0 Evitar ati fendas ou juntas no int rior da mnchiun,
por ond poasn introduzir" ' P') j
4," FixaI' n~ rodas de l'lIgt' -nur :1' arvor " pOI' modo
que lh S H .ia ímpos iv 'I () mcn r de loc m nt :I r 'H}I .ito
d'estas ;
5," (ln ando as dimen 'Õ :; o p nuittam, não <'Ilgnmal'
dilas rodas f{\I tenham nmbn OH (h ntvs ,le forro ;
H,O • mpl'l' qtl<' II ma hina () }l J'miftn, iAolll1' a, tl':llI misso 'S C}n II\(, d(o lllovilll lltO.
1

('APJ'I'ULO "I
•• ,.,

l'rlllc:iW~

dI'

l'glll'IUI"1l.

lll\rl\

II I'r\ 1C;411111 IInl<'llIlIo; do rllh,'h'H

I' 110 r,

III1 )lOhorl\,

IH'('t1vo~

(11'111111,('11

\ ,'L :!G," Have!':Í ;t pOl't;L ti· 'nda "IIi ilw OH d"}lIl ...iIO
de lIlalcrim;
·pfoliiva. mn ('npadlO par:! a lillllH Z:t ,lo l'/d~Ild(l,

Al't. ~7," 'as '11 ',1lI11
(III !l1')I()liito
I'."i. tÍt: li
I!aJlltto
,"l'('ia,'
pal'll (I l'I','i~'() do )l'H (ln) npPI':l,'i", 1111
ingl'l
II ,h, qUllhIlll'l' olltl'll )11',0/1.

§ 1," I () l'l'l'1'lnitti,!"
'1111'111' oU faz ,. 1'1"i 'o 1'11111oulro
I'nlC:Hllo '1tt .. ilHO llÍa o IJIII JlIlI'I I' ti fim I'
t:t1" "'('(',
~ ..
.) n N'
. .l'o ;III' }lll'a '"ol'H 1'0111 I tI' l'lI )('!II III
, ~
ao l )11'1'11111111
allulu:i
lIIui
'111'111 di hllll'ifl ,
A,,!. ~ ," ..T:1, 01'('I'Il\.'tll'
,II "11'11 (PU dll poh 111'11 I 011tra

III

'lul' a natlll'c;r,

','
!'lo
;U'"o li o (I1
1\111 proll
, '1'·1111'

ll\
II

,,"I ,I'

,lo
,II'

('1'\

i

II II

('Om'o

Jl 'ilo \ 11111'1

I'

I' I'llIitta

l'OIlI}ll'i,1o
ti 1'11 I ,

"
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Art.

d

'ohr ou ma-

H26
prato, depois <lI' pal':Hln a ma china, far-i:w-ha U80 da~ pancH
de mudeira, com as qn:t('H se fal'.í 11m' fi, ~alO'as um ligt'il'o
movimento, tendo () t'uillarlo ,II' COJlOC:ll' do 1(11)0para onde
se fizer «ste movimvuto uma placas <lI sola 011 cautchou ,
}llll'a evitar o choque UI'II';CO da' mesmas gHl~as no prato,
§ unico. Est« ultimo Ill's<lggl' 100nml'IÜO ,;1', devl1'1l fazerse quando as ta n-fas mudem ()I' 'Ol1l}lo 'il:[o I' ao ncabamonto do trabnllio em {',lfla dia.
A rt, :3H. A agua "lIll'l"'~:l(Ia 1la. l'l'~a: (la polv I'a dnrant« o faul·j 'o :'Wr:l tilt l'i1dll,
Art. 40." ,Tai:! ofiil,jna:'! Ih· fabl'it'o (II' polvorn considernr"..-hao tri-s (' (H'l'il'R Ill'liIllJlI'Y.:l Ilíaria, tll'lII:mall'
<l1'('i<ll'ntal.
A lilll}'l'7.a (lia ria ';\'I'A fl'ita lia:" otlitil1<lS :ln comucnr o
trnhalh» 1111 manha, I'oll~i tirulo 11<1 vn rrr-dura do solo liml'l'za rapidn da: pnrh- das mnchinns 011transmi 'SOI'tI IIlHl
ti pl'OIInzil't lll
tnuinrvs
nttritos
'oJ)\'( nil'lltl' !1I]".ificlIl'no
lJue spd fl,jia IImi'tll, da, \'1'''-1' •
A lillllH'lf,1t ~I'lll:111nl 1'1'1'(1 f,·ita 1'1II 1.';l(la oflit-illil I·ollfol'.
m' :t natlll'I'Za d'I,~t:t I' a" (' ·j"'·llcia. do S("',"i,'O, !lO ,lia
.la 1'111<11111 'lllt' o l't'i'}lI'dh"fI adjllllto l!t.t!·rlllill<ll·, c 'onistiní
n'lIlna lillllHIJ';;\
111a i:'! ('omph·ta do 11111' a illlkl'iOl',
tlinto nat; olh 'inn, , 1'1lI '1\11'
lilllp:ll'. () ,,:ll't 011'1'1,j:lIl1'JlIIIl,
-Ü'., f.'OffiO ]1"fI lll:tehilw:, (I'H ( ti 1IlOllt:\I': (l, l' iallto
ti

l

fOI'

mi. h'r.

A lill1Pl'Zôl aI.' i.ll'lItnl lia ma ·!tÍnH. I l':'l li·ii,1 'mi'"
q\W no f:,h,.i·o ,II lllHlll'
dI' t;po .1, po" ora I' n:18 "iii ·illJl «11:111110 fi dil',l'll1l'
:t ';111 rill' 11'('1
Hl'in.
t' linda
110 l',o

III

l't'p:tI';JI.,'IO,

'III'

I'

n

1111

'1111 I'

!ln!'! llI,lt'hil1a

,

I' 1110 8t'

dt!tl I'mina 110 :lI'ii~(J illlll\t·,!iato.
( API'I l'LO VII
)' ..1' 1'r111~iI(' tk ,'gurllll('I\
tIO I:Olle rio .h' 111'110 lIu'l "oRldnlt
tlu fl\hrh'll ,11\
"OIlI'HIII
dl' ml\ehltlll

Art.

t 1.°

Iluhorll;

-ija o 1\Ill)ll'('go
Po rfuruutos ou

o

nu

PI'I'I"L

H;\ Ilhllnlll,lj;

II

uovtnru

dr' [I h ur

1)11
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§ H.o Uma (1m; hombas

N." ~í

de incvndio,

p('lo

Jl)('nOH,

Ii('r;í

nhu porta para o c: terior da fnbrica, para se poder acudir rupidumcntc
a (1I1[I1<j
uer si·
uistrn C]_ll\' Se' dr nas d 'pnd(,llcia'
exteriores aos l'(·('illto"
da fabrica, depois <l't'Hta fechada, A chav« d' sta casa fiear:\. em logar certo I h m vi ivcl, á. 1'('''pon ahilidadl
110
commuudautv
da guarda principal da faln-ica.
~\l't. 48.0 O RHrg nto gu:\rlla porta
de serviço, log;l)
lJuc t .nha conhecimento
do sini .tro, fal':L dar na sineta II
"igual 11(, alnruu-, " numdurú ('Ollllllllllic:lr ao l' 'RHoal dircetor <la Iabric« '"sa OCco)'l'(·ncia.
Art. 49.11 Ao signnl (h, alarme fnr-s -hão parar toda, a
ma .hina«,
todo o lH'RRoal disponível ('01')' nt ao logar do
sinistro com lU! bombas I' mais matcrinl 11(' incendio . oh a
guardada

cm casa

qUI' t

diJ'C'l'~i\.() elos vigiuH.
50.0
"paio'
ou dl'}lOHito~ onrlc haja pulvoru,
011 materias f:\t'ilmC'ntt' iutlammavcis
urr II fl'l,h:ulo .
Art. [>l,U As ofTi.·illH.', d '}lo. itHS, d '. na' }ll'o.'imj,l II(,'
do ~injl:itro R\.'l'ilo imm diatull\l'nt' in1\lllad "
AI't. r>2." ()
Hl'g ntos (' " J'V nt·s gllurtla-portll.
('oll·
Ar].

lIJ;U!I:!:lS

no . 11 po. to, ~ah-o ':1.0 d' fOI'!,'(\. !li. iur.
Art. f>H," li iCIIJ'LLO n,1:I .l C~(H'8, p.1'o\ \"igilllllt'ia (la oni·

:-t'J'v:ll'.se.hào

l'inll. , os l'PSpC ,tivo!l
Al't.

[>-l.u

lIt'ItI'l'l·glulo.

t'omlll:mt!l\nh'

()

dat' iUIlIIl'c1into
h:\jll pn'vinnwnh'

('lImpl'im

'lIto

tIo a 'sl:l('IlIlH'llto, all'lII
n (}1I<ll' 'l11 ')' ill t1'IIt',Ôl'

de
<}II,

!'10 '('bido <lo dil' 'dol' da f;lbrica,
: ti •
rarA 1011:\8:t r 'qlli i(;ik. (111 111 fUl'l'm fi,illlH P ·10 oflit·j:d
IJI1<' cli)'igir o
(·l'\·il;o.

Al't.

:):>," ()

gl'HlllI:l(lo (III :llIti 'o Iln f'nhl'ic: ,
li direl'I;: o ,.,-1'1'111 110
'\'\ j.
\0 1\1'11110('o:uljllvlulo
1)1'10 1'1' tant
t1i 'ia'
(' 1111' tn' •
1'1. IW," ,',
(l
illi tro tinI' Ill":lr li',)'Il II, !tol'l
trah: lho, tocll) o )lI' oa1 p l'!PI\t'I'lllt :'( l:lhril'lI, 111"0 qu.'
11'l'11toti\"('I' ('ollh ,('illH'lllo, (l"i,'lll'li COllll'lll' '1'('1' 1'}l1' ln!' ()

(}lH'

I' IWhllJ'
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gll '1'1':1, a'

im o tenluun cntemlidu
em :?:3 do set rubro de 1 !t~,=

d'ostudo dos negocies da
c façam ixccutar.
Paço,

REI. = José Dias

~j

Jor!}I'

j,'cj,/,(!il'a!--"

('I/IId id'l

01'"

Ú'V

Pi-

uheiro Furtado,

Tabella dos restos por pagar dos exercícios de 1888-1889 a 1890-1891,
que por decreto da presente data
são transferidos para o exercício de 1892-1893
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Secretaria d'e lado d negocio da guma-Dirr

~io ~ml_1.a RrpilIlição

Ilei por b nu 110m ar .hcfe da 1.;\ r 'parti 'itO da direco cr ral da
.retarin da u na, o t n nte .oronel do l' ,gim nto de ca ador . n, o .J., João Eduardo Au ru to Vi ir, .
O ministro c secr tario d'e .tado do negocio' da gu rra.
à sim o t nha
ui ndido
faça, x cutar. Paço, m 3 de
t mbro d 1 02. =1 r. -Jol'ge
kuulido 'ordeiro Pi)L

nheiro Furtado .
•emlaria d' stadu do:

IIt '060

artigo 2;~

2

.0

•
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gue O subsidio mensal de 3aOOO réis a D. Joanna Xavier
de Oliveira Prezado.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 30 de
setembro de 1892.=REI.=J01·ge
Candido Cordeiro PinheÍ1'o Furtado,

2.0_

Por decretos de 30 de setembro ultimo:
Estado maior de artilheria

Tenente coronel, o tenente coronel cm disponibilidade,
Antonio Guilherme Ferreira de Castro.
Major, o capitão, José Fernandes da Costa Junior.
Regimento de artilheria

n. o 2

Capitão ela !P bateria, o primeiro tenente, Antonio Correia Porto carreiro Teixeira ele Vasconcellos.
Regimento de artilheria n.O3

Capitão ela 4.:1 bateria, o primeiro tenente do regimento
de artilheria n. o 4, Francisco das Chagas Parreira.
Regimento de artilheria

n.v 5

Major, o major cm disponibilidade, Arnaldo ele Novaos
Guedes Rebello.
Estado maior de oavallaria

Majores, o major de cavallaria cm disponibilidade, Victorino orberto da 'Fonseca, e o capitão do regimento de
T

cavullnria u." 2, Iancciros dl> EI-H i, João Maria da Silva
Figueiredo.
Regimento de oavallaria n.v 2, lanoeiros de El-Rei

Tenente coronel, o major do estado maior de cavallaria,
João Pacs de Vasconccllos.
Regimento de oavallaria n.v 7
Coronel, o tenente coron >1 <10 estado maior do cavnllaria, Carlos Claudino Dias.
Regimento n.s 8 de oavallaria do Prinoipe Real

Coronel, o t n mt 001'01\ I, J 086 Belchior
Tenente coronel, o major do estado maior
Carlos Basilio Damasceno Rosado.
upitão da G.a companhia, o capitão de
disponibilidade, Jouquim AlIgn8to Mousiuho
que.

Pinto

ar .cz,
de cnvallaria,

oavallarin
de Albuqu

111

r-
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Estado maior de infanteria
Capitão, o capitão de infanteria C111 disponibilidade,
Joaquim F mandes da Silva.
Regimento de caçadores n,v 3
Alferes, o sargento ajudante do regimento
n. o 20, Francisco Antonio dos Humo .

José

de infanteria

Regimento de caçadores n.v 7
Alferes o primeiro
.argento graduado aspirante U ofli.
eial do regimento de infanteria n.? 8, José [ovaes Villaça.
Regimento de infanteria n." 11
Alfere , () sargento ajudante do regimento n." 5 de eaçadores de EI-R i, Luiz Jo~é d Sampaio.
Regimento de infanteria n.O17
Capitão quartel mestre, o tenente quartel m itre, Joao
Ribeiro, por lho s 'r applicavol a disposição do artigo
o
do decreto com força de lei de 2~) de agosto de 1851.

a.

Regimento de infanteria n.v 21

'I'enentc, o tenente de infant 'ria em disponibilidade,
fr ido Gregorío Ferreira da
'ta,

AI-

Quadro da arma de infanteria
Alfcr 's, o' primeiros sargentos gTuduado' aspirantes a
ofíicial, do regimento de' infantcria n." 7
ntonio Joaquim
onçnlves, do r I,rimellto de infanteria n.? 14, Jo ,6 do
Amaral,
c do regimento
d infant ria n. o 1G, oaquim

.r

L ovegildo Barata.
Guarda munioipal do Porto

() iegundo oflicinl da c1irl'c~·1toda adminiatruçi o militar
com gradu/lI':lo ch l'/ll'i t/LO, Francisc« Faria Villas Boa
algado.
Guarda fiscal
Segundo oílieinl com gradllaçao de eapitã«, o a piraute
da dir t')ao da .uhnini 'trac':lO militar '0111 <rradlt:l~ao ele al~ r ,Manuel
Jouqnim d(' Andrade.
Quadro das praças de guerra o nlmoxarifcs
'I'em-ntc» almo: 'arifl'~, O~ tl'lI nt
.1l1l1o.·arifc· 'Dl!li '.
ponibili(ladl'
.Mamll'l Vil' 'ut, l' Antonio Antllo Ahunda l'
Oliveira
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Quadro dos facultativos

militares

Cirurgião de brigada, o cirurgião mór do regimento de
cavallaria n, o 1, lanceiros de Victor Manuel, Augusto Faria Vieira <le Menezes.
Cirurgião mór, o cirurgião ajudante do regimento de cavallaria n," 5, Joaquim de Sousa Leal.
Direoção da administração

militar

Segundo official com graduação de capitão, o aspirante
com graduação de; alferes, Jacques Raphaol da Cunha,

Por decreto da mesma data:
Reformado, em conformidade com as disposições do d ereto de 26 de fevereiro do anno próximo passado, o alferes de infanteríu, José de Oliveira Magalhães, por não
possuir a capacidade moral para ser conservado 11a situação de actividade.
;}. o _

Portaria

Secrelaria d'cslado des uegecies da guerra-Dil'ec~ão gcral- 'I.a Rfllilrli~rLO
:\Ianda Sua Magcetadc EI-Hei, pela secretaria (restado
<los negócios da guerra, nomear aspirante <la direcção da
administrução
militar, para servir provisoriament
pelo
pl'êlSO de um anuo, em conformidade com o disposto no artigo 20,0 elo regulamento de 27 de agosto do 1884, o primeiro sargento <lo regimento do infantoria 1).0 \1, Alberto
Ccsar de Azevedo, devidamente classiticado 110 concurso
renlisado cm 21; de agosto do anuo pl'o.-imo pussudo.
Paço, cm no de setembro de 18\)2. -Jorq« C(/1ldido (101'rlei1'oPinheiro Furtado.

4, o -Por determinação de Sua Magestade EI-Rel:
2." Divisão militar

('irurgião
do brignda,
l!~ari:t Vieira de Mencz 8.

O

cirurgião

de Ul'ig'Hdn, •\ug'u to

Commando geral de artflherí a

Sub-chefe da La J'llpal'tiçuo, () l'upitlio do l't'gilll mto dI'
nrtilheria n.? :3, João Pinh iro de ~\l'agí\o,
Estado maior de nrtilheria

:Mnjor, o major (10 regimento a, :tl'tilh riu
ciauo Henrique Bordallo Pro t<,,.; I'inhe i1'0.

11,')

r>, :r r: lj.
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Regimento de artilheria

n.O2

Cirurgião
ajudante,
o cirurgião
Manuel de Brito Camacho.

ajudante

Regimento de artilheria
Primeiro

teu nte,

o primeiro

artilh ria n. 5, Alfredo Augusto
J

Regimento de cavallaria

n.·

93i

do exercito,

4

tenente do regimento
Carvalho da Silva.

de

n.O 1, lanceiros de Victor Manuel

Cirurgião mór, o cirurgião mór do regimento
laria n.? 5, João Forjaz Pereira de Sampaio.

de cavai-

Regimento de oa.vallaria. n.s 2, lanoeiros de EI-Rei
<':upitão da 3. a companhia,
o capitão do regimento de
cavallnria n. o 9, Carlos Alberto F io Folque, pelo p .dir,
Regimento de oa.vallaria. n.O 5
irurgião mór, o cirurgião mór do exercito, Joaquim de
Sonsa L aI.
Cirurgião ajudante,
o cirurgião ajudante <lo regimento
de artilheria n." 2, João Jo é Mnrques, pelo pedir.
Estado maior de infanteria
Coronel, o coronel <lo regimento
João Lopes Soeiro d Amorim.

de infanteria n." 21,

Regimento de caçadores n.v 3

Tenente, o t n nte do regiro nto
Alfr do Jorae
areia
ornes.
Regimento de caçadoree

aI'

infantcria n. o

1\1,

n.O 4

'I'en mtc .oronel, o t n nte -oronel do
tudo maior
infanteria, Ce ar Augu to Kuch -nbuck dos Prazer

n'

Regimento de oaçadorea n.O11
Coronel,
Jo

"d

o corou

1 do e tado maior de infant 'ria, Emílio

M quita Vidi"al

lalgado.

irurgil o mór, o iruraião mór do r gimento de infnut ria n. o 2 t, Sebaatião Augu to [ogueirn
oar S, P 111
pedir.
Regimento n." 1 de infanteria

Alf 'r '~, o alf r
• ampaio.

da Rainha

rl( infanteria, Antonio L opoldo de

ORDEM DO EXERCITO N.· 27
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Regimento de infanteria n.v 3

Capitão da 4. a companhia do 1.0 batalhão, o capitão do
regimento de caçadores n.? 6, Antonio Soares, pelo pedir.
Regimento de infanteria n.O15

Capitão da La companhia do 1.0 batalhão, o capitão da
3. a companhia do 2.0 batalhão, J osé Joaquim de Figueiredo.
Regimento de infanteria n.> 16

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante
José Affonso Baeta Neves, pelo pedir.

do exercito,

Regimento de infante ria n.O19

Alferes, o alferes do regimento de 'açadores
gelo Leopoldo da Cruz Sousa, pelo pedir.

11.

° 7,

An-

Regimento de infanteria n.· 21

Coronel, o coronel (lo regimento de caçadores n.? 11,
Antonio Manuel da Silva.
Cirurgião mór, o cirurgião mór do regimento de caçadores n.? 11, José Nunes Mousaco, pelo pedir.
Quadro dos facultativos

militares

Cirurgião ajudante', o cirurgião ajudante do regimento
de infanteria n. o 16, João Carlos Mascarenhas de Mello.
de recrutamento e reserva n.v 33 - Séde, Ta.vira
Counnandante, o tenente coronel do regimento do caçadores ]].0 4, Cesar Augusto Kuchcnbuck dos Prazer 'ti.

Districto

5. °- Licenças concedidas por motivo de molestla aos oIDclaes abaixo menclonados:
Em sessão ele 12 d agosto nltimo:
Regimento de caçadores n." 12

Capitão, João Joaquim Braudã»,
para convalescer.
Em sessão de 1
Primeiro

do mesmo

qnl1l'

'nta e cinco dias

lH'Z :

Regimento de artilhoria n,O3
tenente, João Pinto de Az vedo Mcyr

nior, eincoenta dias para

i> \

111,::; Ju-

tratai' ern ares patrio '.
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Primeiro tenente, Jo
para fazer uso das azuas

é

da Costu Pessoa, quarenta
de Vidago na na origem.

Estado maior de cavallaria
T nentc, Manu 1 Ignncio da Rocha Teixeira,
dias para se tratar em ares putrio '.

dias

quarenta

Regimento de cavallaria n.v 3
'I' nente, Joaquim Augusto de Oliveira Leitão, sessenta
dias para continuar a tratar-se em ares do campo.
Regimento n.s 4 de cavallaria do Imperador da All emanha., ,
Guilherme II
Tenente,
Francisco
de Paula Parreira,
quarenta
dias
para continuar a tratar-a .
Cirlll'giao mó)', J 01>6 AI xandrino
Craveiro 1! eio, sessenta dias para convalescer cm are patrios.
Picador de J." classe, Amaro da. Costa, se senta dias
para convalescer em ares do campo.
Regimento de caçadores n.O8
Capitão, Luiz Candid» da Nntividade Menu, quarenta
dias para fazer uo de banho' di) mar, a com sçur em 1 de
setembro ultimo.

G. o - Licenças registadas concedidas aos oficiaes abaixo mencionados:
Regimento de artilharia

n.s 2

apitão, D. Jo é li, Almeida. noventa dia
Regimento de oavallaria

n.s 7

T '11 mte, D. Jo:-;é Jorge de 2\Iello trinta tlia>l.
Regimento de infanteria n." 11
S Carneiro,
noventa dias.

'I' mente, FraIlCi::il'o Gom:

2.' Companhia da admintst.raçâo

Tenente, Luiz Augusto dto ,

0\1

a San

militar
·h(l~.

dez dia

7.0_ Foi confirmada a licença registada que o commandante militar dos
Açores centraes concedeu ao oficial abaixo mencionado:
T mente,

Regimento de oaçadores n.O10
'(\t·t ){('al, oito dias.

Antonio Pumplonu
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Obituario

Agosto
'etembro

:311-

D

8-

»

10 -

11

10 U -

II

13 15 -

»
»

23 24 -

D

28 -

Alferes do regimento de cavallaria 11." 3,
Jacinto Loureiro dos Santos.
General de divisão reformado, Francisco
Antonio da Silva.
Primeiro tenente do estado maior de artilheria, José Manuel Roma de Lemos.
General de brigada reformado, Luiz Victor
Le Cocq.
Major reformado, José Maria Lopes Ribeiro.
Coronel do estado maior elecavallaria, J vão
Julio Ribeiro.
Cirurgião de brigada da 2.a divisão militar,
Accurcio Garcia Ramos.
Capitão dc cavallaria, Joaquim J OSEI Madeira.
Alferes reformado, Bento Antonio Sandim.
Alferes do regimcnto n. o 1 d infanteria da
Rainha, Francisco José Rego.
Tenente ahnoxa rife , Jeremias Henriques
dos Heis,

J01'ge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado,
Está conforme,

o direotor geral,

N.O 28
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
17 DE OUTUBRO DE 1892

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
Secretaria d'cstado dos negocios da gucrra- Direc~áo gcral- 2.a Rcpalli~ão
Devendo realisar- e no dia lD do corr nt ines, pelas
onze hora da manhã, na igreja da 'anta
"Patriarchal,
officios
orações funebre por alma d
ua ~la"el:!tadc
El-Rei o 'enhor D. Luiz 1, de uudosissimn m moria :
Sua Mago tade El-Rei assim o manda fazer saber a todos
os officia 's gcneraes resident s n'csta côrte, commandantes do corpoi:!da guarniçfw da capital c dos batalhões naciona '8, e officiaes e mpr gados na r partiçõe dep ndentes d' .stc minist rio, para que oncorram ao r ferido
templo :\. hora acima indicada.

Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Está conforme.

o

direotor geral,

N. 29
O

SECRETAIUJ\ D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERUA
31 DE OUTUHIW DE 1892

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se

ao exercito

o seguinte:
1 ,o -

DCCI'cto

llilli~lcrio dos IIrgol'ios 110n·illo-Dirrc~ão geral de adlllilli~lril~;io polilica c civil
3, a Iiclldrli\áo
Tondo a carta de lei de 12 de abril ultimo ii-ado cm
20:(j24: r crutas os contingentes
para as fOl'~'a' militares
no corrente anno, sendo 12:000 recrutas para o .xercito
activo, 1:274: para a armada, 550 para as guardas municipaes,
'00 para a guarda fiscal e G:OOOpara a secunda
1'CS01'\":\,
devendo o contingcnt \ destinado Ú~ gunrdas municipucs c fi 'cal ser ncorporndo llO .xcrelto . transf 'ridas para as mesmas guardas a pra)a: (PI' S ' achurem
na' condi -oe para c i ctieito .xigida , preferindo-se a'
que voluntariam nte s . ofi' rcccrcm : hei por b -m determinar qn as stncõc clllnp 'tente' }l1'OC«lnm. l' nn demora,
)lOS termos do 1'egulam'nt!)
de :.?n d outubro d 1 DI,
.{ divi. í'i.opor cone lho,
ult 'rio!' .ulxli visl o por freguo:tia:, ao,; referidos .ontingcnte
militar li, tudo cm conformidade da distribuição <liuri 'tal i do numero ele reccn eados, contautes 11all tubellu 11.0 1 c 2 juntns n te decr t
c qtll' d'clle fazem parte,
) pr 'sidl'Jlt<' <lo COI\ 'lho (1(, mini .tros, ministro e secretario d' 'sta<lo do,' lll'g()('io' (la fa,wlHla ' intl'rino do
I' ino,
o' ministro
I' sC 'l'l'tuJ'io
<1' tado (lo nego 'io
da gUl'rl'a,
marinha
' ultramar
. <ln jll tit':l, a . im o
tCllll:llll pntcl\(lielo
f. <.'ml\ p__( ('utar, Pa 'U l'm:!U (1 . S('t ·mbl'o dI' 1 H:!,
H E I, ./o.~é Dias Ft l'I't im c JOI'.'/t,

uO

ua

andido CUI'dl il'o Pilllnil'o FUl'tado riu .IIII«l'al=.Alltollio
'l'dlt
cdlu~ PilltUlf ,.
PlI'l'â/'ll

Franci co JUllquim
th 1"11'('0/1-

}1t/'111'I1
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N.O 1
Tabella demonstrativa (10numero de recrutas mandados dístrtbuir para os contingentes militares (10anuo de 1892 por decreto datado de hoje, segundo as dtspestções da lei de 12 (le
abril do mesmo anuo
o
"'

..~

~ ~:§
z~§
~.~ a

'O

Dístrlctos

administrativos

:a~

: "~~"

e

~i:!~~

l7l&"'

6\""
8 ..

g.g~ 2-

""

" '"
8~~]

...'"

e concelhos

autonomos

'O

e

'O

3:210
2:014

Braga .

Districto ... , ............
Concelho de Barcellos ....
Concelho de Guimarães ...
Bragança ...................
Castello Branco:
Districto ................
Concelho da Covilhã .....
Coimbra ..............
····· .
Évora ......................
Faro .......................
Guarda .....................
Leiria ....................
·.
Lisboa:
Districto ................
Concelho de Lisboa ......

Portalegrc ..................
Porto:
Districto ................
Concelho do Porto .......
Santarem ...................
Viauna .....................
Villa Real
Vizeu
•••••

000•0.00

•••••••••••••••••••••

Funchnl

I

2:71'3
4361
410
1 :987

1:2G7
2:83G
2:310
2:311

....................

Angra ...................
· ..
Horta .........
·······.·····
.
Pouta Delgada:
Districto ................
Concelho de Ponta Delgada

SCCl'

aGI
230

GD7

GG
10
10
47

313

:lG7
9G
88l
317
710
58;")
67l:l

33
9

1(;1)

4\)

·lG
2~3
t:3
3\)()

RJ

14:3
319
2G3
2GO

30
6S
:)G
[)5

1'12

78
2:1

:JG5
107

287

27

129

4::397
2: Vil

l:JOO
[>11

4\)·1
2-J:J

2:5H8

J!)

(;;)0

2:72:J

mn

10.)
5~
G2
G:-)

2::)7(;

[j!l!

57

267

4:31'9

1:W8

lüf>
·12

·1M
1H7

172

1(j

77

lU;

11

Gil

21:1
1:!1

20
I:!
~

!lU

I:ln

1:75,>
(jH7
51'3

sso
I~ll
15:1::3(i() \

tembro

77
45)

2;1\l

3:2t7
1:1

o

803
611

10a
4.97

3::>2:3

~""

"" "
0'8&

---- ---

10\)

1:{G7
382

'"'" "...
~'"
"&'D2::'"

o"
'" '"
""""'"

o

o
---

:à

0:';::'0

",""

rlJ

Q,)

\):>J

•••••

õ~~

~ ~~
rn

@"
i'i
.-

Aveiro ......................
:Beja........................

..

"'
21

"
"'"

1-

J:l:;l;>()

1:271

2n2

:JO()

'tal'ia ü'cstado elos nceocios do r mo, cm 29 d \
de 18\12. -

José Dias Ferreira,

r)n

--uooo
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2

Tabella demoustratíva (10 numero de mancebo definitivamente
recen eades JlOR diversos concelho do reino
para o serviço militar, no corrente anuo de 1 92
Districtos

Numero
de mancebo.
reccnseadoe

Concelhos

admlntstra-

tívos

Agueda

.

Albergaria
Anadia
Arouca
Aveiro
Castello de Paiva

.
.
.
.
.

}<~s~arrcja

.

Aveiro. . .. l! cu·a
Ilhavo

Maci ira de Cambra.
Mealhada
Oliveira

d

Azemeis

.

Ovar

.

Sever do Youga

.

,Vagos

.

1..
Almodovar

.
.

Alvito

.

Barrancos

.

Beja

.

tro V ird
uba
/pcneira
~r('rtola.'
('U

eJa .....•

.
.

Oliveira do Bairro

IA1jU'I'

B .

.
.
.

:'Iloul':I...............•.....•...........
Odemirn
Ouriqu

.

.
.
.

I

AIl1:1rCS

Bragn

,l'pIOTl('O

de Ba to .....•....•..........

E poz 'IIU(' .....•....•.••......•....•..
Fuf .•.....•..•......................

I

.

85

348
126
102
3:210
98

143
34

3
295
113
74
105
2·17
237
159
135
102
2:044

.

110
436
606

.

171

.•.••••.•••.••.•.••.••.•••.••..

Barcello
\ llrag •................................
(('ali'. 'ira d Hn to

81
331

2fi4
.
.

í'(,l'pa ....•..•.•.•..•.•..•............

Vidicueira

217
124
166
174
217
115
367
5
11~
137

183
123
2-16

046
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DIstrictos
admíntstrativos

Numero
de mancebos

Concelhos

recensoadoa

.

Braga

N" 20

~

Transporte

.

Guimarães
Povoa de Lanhoso
Terras do Bouro
••. _
Vieira
Villa Nova de Famalicão
Villa Verde

.
.
.
.
.
.

1:87&
410

217
86

151
486

40(;
3:631

I Alfandega

da Fé

.

Bragança
Carrazeda de Anciães
Freixo de Espada II. Cinta
Macedo de Cavalleiros
Miranda do Douro
Bragança .. Mirandella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mogadouro
Moncorvo
Vi lla Flor
Vimioso
Vinhaes

I
Castello
Branco

98

274
125
83
227
141
201
193

178
121
132
214
1:987

----

3

Belmonte
Castello Branco

.
.

Certã.

.

186

Covilhã
Fundão
Idnnha a Nova
Ollelros
Penamncor
,
Proença a Nova
S. Vicente da Beira
Villa de Rei
ViIla Velha de Rodão

.
.
.
.
.
.
.
.

382

.

59

I

Coimbra

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Argauil
Cantanhede
Coimbra
Condeixa II. Nova
Figneira da Foz
..
Coes
Louzã
Mira
Mlrandn do Corvo
Montcmór O Velho

.
.
.
.
.
······.···········
.
··········
.
·.·····
.. · .
.
.

274
306
206

]05
94
!J3

:37
(j!)

2-16

2 7
663
139

35()
137

127
fi]

143

21B
2:107
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Distrlatos
adminIstrativos

N.· 29

947

Numero
de mancebos
receneeadoe

Concelhos

OliVeil'ado Hospital
Pampilhosa
Penacova

Transporte __

.
.
.
.

Penella

.

POiares
Soure
Tábua

.
.
.

191
97
76
216
166
3:523

Alaudroal , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arraiolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Borba.

95
87
82

Extremoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Evol'a.................................
Montemór o Novo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mól'a.................................
~Iourão
Portel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redondo..............................
Reguengos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viauna do Alemtejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villa Viçosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176
198
49
52
82
75
115
67
69

I

Coimbra...

i
I'
j

Évora .....

I

2:407
250
120

----1-:26-7

I

Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro

.
.
.
.
.

t~~;::
::'.::::::::::::::.::::::::::::::

}~aro.. . . .. Lou)(

l\[ol\chi'llI
Olhão
Hil\'P~
'I'uvlrn
Villu do Bi"po
Villu .'0\'11 de Portimão

Villa real de ~auto Antonio

I

Guarda •..

IAglli:.ll· dI

.
.
.
.
.

.
.
.

145
1:37
62
115
380
121
14!)

·t:19
110
207
371
2()H
fiO
1:-)(1

!Ir,

2:~3(i
Bpira.

'/AI!ll
'Ida
CCI:t ••.............•..................

.

.

78
J25

:15'
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Numero
do mancebos
receuseados

Dlatrlctol

Concelhos

admInIstrativos

Transporte
Celorico da Beira
Figueira de Castello Rodrigo
Fornos de Algodres
Gouveia
Guarda
Guarda.. .. Manteigas

.
.
_ .
.
.
.
.

556

169
91
99
2a9
370

19

.
.
.
.

126
140
270
131
130
2:340

Alcobaça

.

3-11

Alvaiazcre

.

74

Ancião
Batalha
'"
Caldas ela Raíuba
Leiria. . .. Fj~l~ iró dos Vinhos
Leiria

.
.
.
.
.

81

Moda ...............•......••.........

Pinhel
Sabugal
Trancoso
Villa Nova de Foscôa

_

I

Óbidos
Pedrogão
Peniche

········

Grande

.

.

.

91

.
.

337
156
2:311

···········

.
.
.
.

·

.

100
1fi
40
26;,
92
82

Pombal
Porto de Moz

I

A""", do Sal
Alcochete
Aldeia Gallcga do Ribatejo
Alemqner
Almada

Arruda
Azambuja
Barreiro
leada,al

···············

Lisboa. . .. Cnscuce

.
.
.
.

·················

('pzimbra

'

Cillft·a

·
1.0 bairro

ILolll'es
Lourinhã

I

·

2.° bairro

bairro
4.0 bairro
3.0

.

.

(Irnndoln
· b
L lS oa

71)

14
187
468
207
14fi

·

.
.
·

..
·
.
.

lO!)
!iI

11\)
!lO
10~
22:1

r,n

227
117
230
3fiO
21.
J 2]
2:671
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Di.tI'Icnos
admlnbtra·

5um81'0
d.....
IIo.

Concelhos

«vo.

recen.eados

Transporte ...•..

Lisboa ....

Mafra ...............•.•..............
?!Ioita
'"
Oeiras
S. 'l'hiago do Cacem
Seixal
'"
Setubal
'Sobral de Monte Agraço
Torres Vedras
Villa. Franca de Xira

.
.
.
.
.
.
.

.

I

Portalegre

Alter do Chão
Arronches
Aviz
Campo Maior
Castello de Vide
Crato
Elvas
Fronteira
Gavião
~Ian·ão
Monforte
Niza
Ponte de or
Portalegre
\f::louzel.

:10
353

51
314
]53

"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

5H
50
H5

Hii

1ü4
40
(1)

78
46

100
70
171
47

Felgueirns
Gondomw- ...............•............
Louzada .•............................
I~laia.
Marco de Cauavezee
Paços de Ferreira
Paredes
P mafiel
P ·t
Bairro oriental.
01 O. . . . . .. Bairro oceidun tal
Povoa de Yurzim
Santo Thyrso
VaJlon~o
YiIIlL do onde ...........•.............
Villa • 0\'11. de
aia ....•...•...........

I

279
j(;~l

:.!;,H

BUli".' S •.•••••••••••.•••••••.••.••••••

T

71
IiO

1:149

Baiao

I

73
214

4:201

IAmnrant

Porto .....

2:671
262
50

.

2!14
:IIl

219
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1:">0
:12:l
!12

lH2
:lltl
1:15H
1 :002

:.!;,o

201
177
1!11

1 :017
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Dl8trlctos
admlnlstra>
tlvos

N.· 29

Numero

Concelhos

de mancebos

recenseados

Abrantes
Almeirim. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benavente

298

Cartaxo
Chamusca.
Constancia

104
62
34

'. . .
............................
, . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coruehe..............................
Ferreira do Zezcre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gollegà...............................
Mação................................
Rio Maior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvaterra de Magos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santarem.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Sardoal...............................
Thomar...............................
Torres Novas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vilia Nova da Barquinha...............
Villl\ Nova de Ourem

Santarem.,

131

80

90
142

28
119
111
49
483
56

259
321

33
1_9_8
2:598

IArcos de Valle de Vez..................

378

Caminha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coura................................
Melgaço
Vianna do Monsào..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Castello Ponte da Barca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponte do Lima .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valença...............................
Vinuua, do Caetcllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ViII a Nova da Cerveira. . . . . . . . . . . . . . . . .

151
162
160

298
126
365

175
784
123
2:722

Alijó
Boticas
Chaves
M são Frio
Mondim de Basto
~1ontalegl'e
Villa Real

~[1I1'çn •...•......••....•...••....

Peso da Hc~ua
Ribeira de Pena
Sabrosa
ISanta Martha de Penaguião
VaJlc Passos
Villa Pouca de Aguiar
Ví llu Real

I

.
.
.
.
.
.
"

..•

.

.
.
.
.
.
.

190
103

373
71

G4
1!)G
51
2m
72
14.H

1:30
22,')
147
:lJ!l
2:37(l

ORDEM

DO EXERCITO

Dtetrtetos
admíulstrntlvos

No· 2!)

!)51

Numero
de mancebos
recenseados

Concelhos

-------,-----------------------------

-------

I

Vlecu , ..

o.

Armamar
Carregal
Castro Daire

.
.
.

Fragoas

.

Lamego
Manguuldc
Moimenta da Beira.
Mondim
jlortagoa
• ellas
Oliveira de Frades
Penalva do Castello
P nedono
Rezcndo
Sunta Comba Dito
8. João de Areias
8. João da Pesqueira
S. Pedro do Sul

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o

.
.
.

.

Tabuaço
Tarouca

.
.

'I'ondella

.

Viaeu
Vouz lIa

59
liJ8

128
79
151

75
24.8

145
273
100
58

360

.
o

136

270
136

.

, in fâes

3l!)

242

129

.

~?l'l1,aDeelhe

170

202
62

106
67

•••••••••

Sattam

105

474
157

•••

o

4:3

I

ICUlhetllO
Funchal.

o

•••••••

amara de Lobos
Funchal
Machico
~
.. ,Ponta do :01
porto Moniz
Porto San to. .
Snnta Anila
~allta Cruz
/ ~. Vicente

o

•••••••••••••••

.
o

4. 4.

••••••••••••••••••••••
o

••••••••••••••

.
.
o

1 3
169

•••••••••••••••••

.
.
.

162
310
!iO

lH
142
161
76
1:7.')5

All~l'a do Heroismo

A ngl'l\

d o Pa.lb. 'til
d V' t . lI

II 'roi mo

0

•••••••••••••••

~. lC .OI'G \.·.,' .: .....•.•....•
~,\uta CIlIZ da .1 RCIO a..
V "lMI ••.••....•
.~·Illa

0

••••••••••••••••••••••

.
0

30
61

•••••••

o

•••

.

168
8

62
li 7
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Dlsu-lctos
administratlvos

Numero
do mancebos
recenseados

Concelho.

12

301
46
83
53
56
32
583
113

99
494
140
278

139
81

1:344
Secretaria
d' estado dos negocies do reino,
setembro de 1892.=José
Dias Ferreira.

cm 29 de

Secretaria d'estado dos IIcgocios da guerra- Dircc~ão gcral- t_a Rcpartição
Hei por bem det -rminar que o tenente

<lo r gimento de

cavallaria n. o 10, José Tavares Mora ss da unha Cabral,
não seja contado llO quadro da arma a qu' pertence, nos
termos do artigo 170.0 do d '('1' ,to com for<;n de lei do 30
de outubro d 18 4, por t 'r si (lo r iquisitado para uma
commissso de s erviço dependente do ministério das obras
publicas, commercio e industria.
() ministro e s crctario d'cstado dos nego cios da guerra
assim o t mha entendido o faça ex' utar. Paço, em 20 d

outubro <1' 1 92.=HEI.=J01'ge
nheiro FU1'tado.

Candido Cordeiro Pi-

Secretaria d'estado dos negocio da gucrr;t- Dircccão geral- t.a Rcpartitfto
Hei por bem declarar <1 efinitivua aI:! nomeá -õcs dOI:! aspirantes <111 direcção da udmiuiatração militar, com gntduação do alferes, Filippo JmJó ÜC Aragl10 Ríboíro, fi .njamim Maia de Loureiro, João EV1\llg\,lil;;hi (la Costa Roxo,
Carlos Augusto (l!t Silva, Oliveira, Jolto Evang 'lista L -ite
<lo Macedo,
Francisco
Augusto
II -nriques
igurado

ORDEM DO EXERCITO N.· 2~)

!).):l

Achcmauu, qUl' foram provisoriamente
nnmcados por portaria (h, 30 ti' setembro (lo anuo pruxim» passado.
() ministro e secretario destndn dos negocies da guerra
a sim o tenha entendido e fuça xe .utar. Paço, .m 20 de
outubro de 18\)2. = HEI. =Jo1'ge Oandido Üordeiro Pinlieiro Furtado,
Seeretaria d'rslallo dos nrgocios da gurrra - Dircc~ão geral-P

Reparti~ão

Em eunformidade com o disposto no artig-o 134.0 elo regulamento para a orgalli;;açâ,n da reserva do ex rcito activo
do 31 do dezembro do anuo proxim passado : h i por bem
nomear alf rOI:! de infantoria de r ,,,erva, 1101:! termos da lei,
o eh ·fl'~de ~c<:ç<o, d 1." classe, Antonio .Ianuel Ilenriques, ' do 2.:1 .las 'O,
omingns 01'1' ia Arouca, ambos
do extincto corpo da guarda fiscal.
O mini .tro c sccrctui-io d'est.Hlo dos ncgocios da g'IH'rra
assini I) tenha entendido 'faça
x vutar . Paç , em 20 de
outubro de 1 D2. -=HEI. = JOI'!/" Canl/ido G'ol'I!t'il'O Piuheiro Furtado.
melaria d'e lado do' negol'Ío~ da

gUrfr,l-

Dire(~ão grral-

t.a R"IIarlição

Em conformidad
com o dispo 'to nos artigos
2.0 c 3.Q
do r 'gulum .nto para a orp;anisaçâo da r 'na <lo .cercito
a tivo du 31 do d zcmbro do anuo proximo ]la . ado: h i
por bum 110m ar pharmac sutieo do ti .1\ ela:o; d 1'e cl'\'a
com a grauua,';io UI' alforei:l d' 1'01'YI1,
o pharmaccutico,
Jo ~ Tlwmú' 'i'cix ,ira ~Ifirtin , p lo hav r r <tU ri<lo
tal' nOH t '1'l1l0i:! da lei.
() millil'h'o
,. Cl'l't[trio d' tado do 11'goeio da u I'l'fl.

a i:lim o tenha <>ntndido
outubro 11 11')\)2.
nhl'iro Furtado.

0 __

'

fa','<l l'.'l'eut, r, Pa

melaria d'estallo do: DPgOfio. da

Em conformid:u!P

0,

(1Il

20 d

HEI. = J()I'!I'~ "II/diria Oml"iru

gUfrra-

Pi-

Oirtr~áo grral- f.A Rrl,arlitão

<li, 1'0 to

llO artigo 1B4." do r •
da 1'0 I )'\'a do P.' l' 'it adiv
d 31 do d.'zcmuro do anuo pro.·imo l'af'.ado: II i por II lU
nom ar nlr,,}'
d infant ria de r '1"\':I 110 tt rmo da 11 i,
o eh f" d I'í 't'~
de La cla, ',.dIl11\1,1 F '1'lllllHl Ban.
<leira, J O ',p reiJ'a tI· 'arvnlho, IImho' do .'tindo corpo
d gmU'lla fi 'a1.
llIU

gullllllPllto para a organi a

a

() lIlillistl'o
illl o t Ilha

PIÜ

(I

'1 o

crI tario d' ·tado d n Nodo cl gll rra.
>ndillo
f'a~·Il'.
euta1'. PII '0, lU ~I d
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954

outubro

de 1802. =REI.=JOI·ge

Candido C01'deiro Pi-

nlieiro Furtado,
Secretaria tI'eslado dos negccies da gucrra-Direccáo gml-P

I\e(larlição
0

0

Em conformidade
com o disposto nos artigos 82. e 83.
do regulamento
para a organisaçào da reserva do exercito
activo de 31 de dezemhro do an110 proximo passado: hei
por bem nomear pharmueeutieos
de 3.:\ classe de reserva
com a graduação
de alferes de reserva, os pharmaceuticos, Luiz Antonio Fernandes,
e Candido Alberto de Moraes, pelo havei' '111 requerido e estarem nos termos da lei.
O ministro e secretario d'catado dos n gocios da guerra
assim o tenha entcnditlo c faça xecutar. Paço, cm 29 de
outubro de 1892, = REI. = J01'fJe Candido CordeÍ1'o Pi-

nheiro Furtado,
Secrelaria d'eslado dos negocios da guerra - Direc~ão geral- I.n ReparlicfLO
Em conformidade
com as disposições (h carta de lei de
28 de junho de 1880: hei por bem determinar que ISe pague o snbsidio mensal de 3bOOO róis a D, Mnria Jose da
Costa Rubim do Mendonça, D. Violantc Emilia da Piedade Baptista, D. Rosa de .Iesus Durão c sua irmã D, Izabel Maria Dnl'fi.o, e D. Adelaide da Gloria Alexandre
e
suas irmãs, D. Eduarda Augusta Alexnndr , D. Rachel
Maria Alexandre,
D. Rufina Candida Alexandre
D. Etelvina da Gloria Alexandre.
O ministro e socreuu-io d'cstudo dos negócios <la glll'rm
assim o tenha entendido
faça executar.
Paço, cm :W d \
outubro do 18U~.= REI.=J07'f/eJ
Ctwdidu Cordeiro Pi-

nheiro Ptwtad o.
Secr taria d'eslado dos negocios da guerra -I\eparlição do eabinete
Senhor.-Nos

ultimes annos, todos os estadistas

que têem

g rido a pasta da gu rra se occuparam com desvelo da instruo ião militar, m r ceudo [ln-s 08p .cial att 'nçu.o a C:< 'ola
do xorcito, do que sil.o provua: o projecto apl'l'l:>entaclo no
parlamcnto
III 1l:l88, (1'1 > alcan~ull
paro 'er favorav·l !la
cumara dos ~ ,l\ho1' 's deputatlo!:\; a ol'g:llIiSII ':\0
12 d
I:>ctembro de l~üO, que lULO Chl'gOll :t vigorur,
a adnal.
De todm!, '. n' esta ultima que a' di 'iplinas (lue con~titu m os div l'~OI:) curl:lOI:) pro~ ssadoi:l na eH 'ola 'sU\.o diHÜ'ilnúdas por III '1lor numero do cadeiras,
'ue 'pd 'ntlo (lU' O
OIlHinodas mate rias privativas do curso d . artilhcria "minib-

ao
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trudo cm menos cadeiras do que na orgnnisação anteriormonte em vigor, pois que ús actuues 6."" e G.a cadeiras
correspondiam
a 4:. a, que era bicnnal, e a 5. a cadeira; uma
parte das matcrias d'esta ul.t~ma-.app!iea~õ~s
da photogr~phia aos usos da gllerra-fol
reunida a cadeira ele gcodesia
c topographia, que foi, alem d'isso, acrescentada com o
ensino do noções de astronomia,
cm virtude ela reducção
dos prcparatorios
exigidos para. os cursos de ongcnhcria.
Ha:-õcs de ordem económica pareciam justificar a rcduc,;ão do numero de cadeira da scoln.cuas a cr 'a~ao do corpo
de alunmos, com vencimentos cspeciacs, e a larga admissão
d'cstes, chegando a matricular-se no anuo lectivo de 18911 V2 cerca de 300 alnmnos militares,
numero evidentemente muito superior /tS necessidades
dos dívcr os serviços, tornou aquella orgnni ação, bem pelo contrario,
origem ele di spcndio avultado, que urge faz 'r cessar.
TO presente
projecto de d creto supprime-so o vencimento de 300 rói' diários aos alumnos dos cursos do infanteria e cavallnria, os quaes, desde a creação da escola, tivcram sempre o vencimento do posto que possuiam ao matrieularcm-sc.
Ao' ulumnos dos cur sos do engenheria
c artilhcrla
reduz-se o vencimento a 400 réis diários, ignalando-o ao dos
actuacs aspirantes habilitados COl11 o curso de infantcria ou
cavallurín.
Os vencimentos
dos alumnos, estabelecidos na organisn~'<LO <1<' 18\)1, só se justificavam
no caso ele falta d« C011corrcncia à matricula
nos divc rsos cursos, para convidar
candidatos,
o que se nao dava nem (lá, hav ndo pelo contrario c xccsso de pretend mtc '. TI, 'h' circllm ·tancia~, taes
mc(li(!a., alem ,!p lc iva~ dos int('l"'SSCS elo thesouro, s;w impoli ticas c pcrigosaí\, por torelll como ('Ollsl'qlll
l1("ia a ;LCCIl1ll1l1;LI:ào IlO graus
inf riOl'C~ <la hit'rarchia
de IIIll gr'\lHlc
Illllllero ,II' 110m 11 !lt)\'() , cheios de a pira~ucs,
(PI<' f;ltalmcntc
CI'.LO eontll'llllladns
: l'Cl"Ill:lnCCl'l'
largos anllOS
110::; ]lo tos
nbaltel"lHlS.
Pro\" '1' (le l'l'lllCllio a uma tal . itll:tl.'ão p:lrcc<'-llOS il1uIli:t\'c!, c t'om ('.::;0 fim ~I' tOlll<l1ll as pro\"idellcias
l'oIlVI'nil'llks no projecto de
'reto qne t('mo::; a hOllra do \lblllcttcr A approvaçfw de \"0:; :l :\Iage. taclu.
~u.o repetida
:t.' recl:una\.'ol's COlltl'1la falta de prepara'ilo .Tlentitica
mil g-rant11 IHllllel'O dt' alulllllos 'pie se
matril'ulam 1\0 ('ur:;o::í <1<' illfanterin
cnvallaria,
I' nill(la,
uo cU ultimo l' 'lalorio
alluual, o llil',·ctor <la c 'cola (lo
('.' '1'l:ito olidtn
C adoptem (Pi o qu '1' pro\'iucll 'iu . n e::; o
.I.

ac

a

l*
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respeito. Para augmentar
a preparação
scicntifica dos ditos alumnos c facilitar-lhes
o estudo da topograpbin,
fortificação e balística estabelece-se
que a 1.:1 cadeira e a geometria doscriptiva
(1.:1 parte) da escola polytcchnica de
Lisboa ou as disciplinas
equivalentes
da universidade
do
Coimbra ou da academia polytechnica do Porto, façam parte elos preparatorios
para a matricula nos referidos cursos.
Anteriormente
i~ organieação
da escola do exercito de 23
de dez 'muro de lS63, aLa
e 5. a cadeiras da escola polytcchnica constituíam prcparaturios
para os cursos de infantcria e cavallaria,
Augmentaram
lle os cursos professados na escola com o
de ng -nheiros de minas, como já foi proposto no projecto
de lei apresentado
ao parlamento em 18 8. A necessidade
de desenvolver,
pur todos os meios, as fontes do riqueza
nacional, preparando
com esse fim os pre .isos auxiliares r
justificam plenamente
esta propo ta. Para u ensino d'est
curso basta creur uma cadeira bieunal. As ('ad!'irai:! ui 'nnaes têcm alguns inconveni -ntes, <lnc I 'varam a abundonalas para a maioria dos cur os, mas aduptâmol-a, attcnd ndo
a que será restricto o numero de alumnos que deverão frequentar este curso e para não nos nfustannos
da norma
da mais rigorosa
conomia nu dispcndio dOI:!dinheiros PUblicos.
Na. organisaçâo da escola do .xcrcito ele 12 <10 janeiro
de 1837, e nas r formas posteriores,
preceituou-se
que
os alumnos que terminnsseui
oa cursos de estudos para. o
corpo elo atado maior, engenhcria militar ou artilharia
fOBI:! m promovidos
:t alferes ou S 'g'ull(los tcn mtcs, c no fim.
de dois anHOS de serviço efl'c -tivo, u' 'sto P" I:!to , ascende sem a tenentes
ou prim .iros tenentes. Na arma de engenheria não havia alferes, sendo os nlumuos <jHe C011cluiam o curso promovidos para infauteria OH cavallnria,
quando terminavam o tirocínio,
I:!(' llfio tÍldlUJIl vaga em
cng nheria,
eram lH'omoviclos a t 'llente~ para a arma. a
que pertenciam,
preju<licanclo t mporariallH'ntt'
a promoção dos al~'r '8 el'aqn lIas arma', P0J'l'lll "lll Itug'm 'ut d
encargos para o t]lC'ROurO. 1)elo ti 'crdo
'Olll f()r~:t ac lei
de 30 do outubro d 1 4 retlram-s'
OM alft'l'{'s de 'Tlgenheria, e o quadro <los Rllualt 'l'llOH <1' 'sta arma foi fL-ad()
cm 40 te11 nt '8 e 12 alI' reH, nu meros que Cl'tao ua tauto
excc<lido!l. ~a arma. d' artilh('ria
'ú no allllO tIl' 1 91 fi
completou o quadro elos ofli 'ia
suLalternos, h:n 01\(10 um
grande excesso de primeiros t D('lltl'B
falta do cglludos

tenentes.

957

A lei orgnniea da escola ao exercito, cstnlJl'I('('(>ndo 1t
promoção immedinta «m virtud« de dl'tl'l'IIliuadHH habilitaS'i'h's scientificas e !ll' diuturnidnd« de serviç», 'a lei fixando os quadros d,IS di f}' -rvntes armas I'ão êlntagonicas,
do qu' tom resultado nao ~e cumprir esta ultima, com
grave })rt:jllizo da faz\'~lda publica. ~l'n!lo 0;-; (lUadt'Os, eiltnbclecidcs em harmonia COlJl as 11 "CL-~""ande,.; (lo Sel'YJS'o,
todas as rnsõl'il impcrnm para cru' l'(:jam l'Pspl'itauHil as
diRpo~i)õl's da lei qlll' os fixa, abolindo-se :t ll'gisla~'ào que
o contrurfa.
Ha actualmente
11 tenentes (' 1 alferes de \'ngeuhoria •
suprauumérnrios,
com os qtUIPS :e despendem anuualmonto

8:HIG:OOO r{'is e 11 (Pll' ha a acre ceutar
(los n alumnos que tcnnin.u-am o curso no
J8!11-L.'!l2, () (pie l'!t'\':t o augmento (1\·
13:u;)(j·>UOO. ~a arma dl al'tilhl'l·ja lia :),-) I

os vencimentos
.nmo lvctivo de
(h'sjJl'za fi rt'~i!'l

rim .. iros t mencujo oxcos 'o d venciiucnr» sobre O
dos s(,0'1111(10s tcncnt s <' de !I:!lOO; uoo r{,i~, verba a que
d \'(,I'Ú al'r('Sccllt/II"~O o vencimento do~ alulllllos (lU' t('1'min:ml111 o cnrso d'c,"t:1 :trma 110 anilo 1 clivo tindo. E::lta
d sIll'za ir-sl'-ha :tYOI\llll/lndo todo O~ 1111110:-1, ';1 o "C lUlllltellha :t :tdnal lcgiKla)'fLO.
A cn':H'lo do;:, ;I~pir:tntes Il omeia 's, Hl]>l'riol'es hit'l'Ill'chic:ullCntl
/10 sarA"u to Hjuclanh':" com Yl'lwillll'ntOl:; (',,pedal' . obvia nos Íncony('niellte:'j (lue po(1 rÍ:nll r '''llltar da
aaop~'110 d/I;; Jll ,elida' propo:->tati, o o" :l"'pirall te:; não HlI
d 'lllornrfi.o u'· t po"to d 'H(h· qll ,) 'umpram ri 01' Sftmcnt(, a }ln' ('rip~'õl" do proj , ,to para a :I(lllli aO à frcqUOl1l'Ía do t1i'n'r '() 'nr~08.
t s . uprannuu-r.n-ius

rccompen;;;t ao.' ofiicia
<tll
onclllir III o cur o
l'e. p 'diyo tiru('inio, P. t<lb ,lo 'pu- (' 110 projc ,to
orA'ani, :te:, () da ( (·ola dó ','ll'cito tI 1
, na rl'formtt
1. !)1I e na ha "PR d ('rpfada~ pam II d I !II, quI') 08
OIU'

d
d

ue.

gUPITIt

olHei a, , !l"'":I
('(lIldi"(I
1., em pl'IIm '\'id,
a eapitã 8
quando tive ('m 111I.\trll anilo cIo ]l(' to (II> t"1l011Íl', o que
n'al;.PlIl
';J o.
cl'ill IImll r l'Ollljl 'll a iu iO'uitie:tllt , (! 'U!
muito::; outro 1>:1 tanh' im}>ol't:lnh, COIl!O }lor '. l'llllll"

·
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1 tn' a 'llllltt.O'
enl cttI o ai1l:Intam
'llt
,>)'Ia
podl ri'L ]wI011diear 'oll~i(l r:tv ,1m 'Ilt,
t 'n !lt,
mai." /lIltjlros, collo 'ando,UI!'" :i clir ,jta Ilall pon 'o ofli 'ia, s
habilit:l(lo'
('Olll
o curso de glt 'l'l'a. A n l'f)IJI}J 11 U propo ta no pre. 'ute l'r~j cto, llluito !ll'no!' ()lI : nntt'riorJlll'lltC
tal)\'1 'l·j,la, ~"llIlll t'nl1l'.('lo <1, 'OJllJiI'(j>
(la prop ,ln (\:"t"\I:I. g<>ral ~ llmito lIlui I!"i tiva. 'OIllO'
t'!.':I, Ú lIIlIito lll'IlOl' pam o. oflicill li 11" Ilhorin
a ·tnalllll'nte.
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e artilheria que estudam o curso de guerra em menos annos.
Na nomeação provisoria
ou temporária
dos professores
da escola do exercito, e na sua remunera çfio, contém este
projecto de decreto algumas disposições
novas que facilmente se justificam.
Todas as reformas da escola, a partir da do 23 de dezembro de 1863, estabelecem que o seu corpo docente
deve ser de commissão, variando, porém, o pras o de permanencia no professorado,
que é de cinco annos na organisação de 18G3, e regulado
nas restantes
pelo posto a
que ascendem os lentes, sendo limitado ao posto d capitão na organisação do exercito de 30 de outubro de 1 84,
e de tenente coronel nos projectos e reformas subsequentes, admittindo-se
só, como excepção, a pormanencia
no
magisterio como coroneis. Em todos os paizes o professorado das escolas militares
de applicação
6 de commissão. O inconveniente
mais grave que lhe apontam, a
sua menor independencia,
não tem fundamento
algum
desde que o aproveitamento
das cadeiras
a exoneração
dos professores
obedeça a r gras fixas e positivas,
como
est(L preceituado
n'este projecto ele doer to.
E principio incontestav 1 que o corpo docente duma
escola de applicação deve ser recrutado entre homens com
bastante pratica dos serviços;
officiaes e engenheiros n'c tas condições têem, durante a sua carr ira, dado provas
da sua aptidão incomparavelmente
superiores ;\s qu,
m
regra, sfto apresentadas
em concursos docum ntaes, uni os
que se tê em roalisado na iscola do exercito nos ultimes
trinta annos, sendo, portanto, posto de parte este syst '111[1,
do concurso.
As circumstancins
diffieeis da fazenda publica e as boas
praticas
de administração
exigem s acab
com varias
anomalias que se dão com os v ncimentos dos lcnt ~ da
escola elo exercito.
lIa lentes qno recebem um oldo quo
não é o da sua pat nte,
todo, pelo unico serviç
<lo
mngistcrio, vencem duas gratificações
de xerci io, a da
arma d cng .nhcrin o a privativa do professorado,
que se
estabelece
sejam substituídas
por uma unica, fixada d
fórma II. constituir remun raçlio condigna para as fune 'ti s
de professor.
Da execução do pres nt proj cto d r forma r sultllr{~
avultada economia pUl"1 o thosouro, originada na roducção
dos 'vencimentos dos lcnt s e dos nlumnos, e no estab 1(,cÍtuento ele regras fixas para a adJlli~l:.\ao d'cst s, cujo nu-
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mero não poderá ir alem do exigido pelas necessidades do
serviço. Segundo o orçam nto para 11:$92-1893 a despezo
a fazer com o P essoal e corpo de alumnos é de 67 :0856380
réis, sendo 38:4716000 róis a. verba a despender somente
com os alumnos, Ha ainda a acrescentar
o subsidio para.
rancho, que, segundo o orçamento, importa em 6:3516000
réis. N'este orçamento figura o excesso de vencimento do
general lente da 3. a cadeira e a gratificação de um professor addido.
Pela. organisação proposta, a despesa no primeiro anno
póde calcular-se em 40:000aOOO réis, baixando successivamente até ao período definitivo a approximadam
nte
35:0006000
róis, devendo então o subsidio para rancho
ser menos de metade da verba actual. Aberto o curso de
guerra, para o pagamento
de cujos lentes não ha verba
no orçamento de 1892-1 93, também a ele peza 'erá me
nor na organi sação proposta, comparada com a que se faria com a organisaçiio
cm vigor, por serem m snor s as
gratificações dos lentes.
Resumindo,
só no corpo docente se faz, em numeros
redondos, uma economia immêuiata
de 4:000,)000 róis, e
no orçamento total a de 27 :0006000 róis, conomia que,
no período definitivo, se elevará a 32:0006000
róis, afóra
a. diminuição no subsidio para rancho.
Em virtude elas rasõcs expondida , t mos a honra de
submetter
á approvação
de Vossa Mag tade o
guinte
plano de rcorganisação
da escola do exercito.
ecr itaria d'e tado do' negocio
da guerra,
m :30 de
de outubro de 1882. = JU1'r;I~ Çasulido Cordei.o Pinheiro
Fietoâo = P ulro Vietol' tia Cu 'ta Sequeira.
Att ndendo ao que me ropr . ntararn o mini. tro P f'etario d' estado dos nococios da gll 'JTa t' () ministro '
S' 'r tario d' ·tado do ncrrocios das OUI'HS publica», cominercio
• indu tria ; .. usando da faculdade confcrída no
m 'li g-overno 1) lo artigo li3.o da carta d lei d 26 de :B,v r iro do corrente anno : hei p01' h -m npproval' o plano
de r organklr;rLO da. escola do xoreito, qu' faz part > do
pr ',;('nte c1 crt'to
haixa 11!'signado 1) ,lo' III 'bUlO mini 'h'Ob
e beel'ct.'ll'io' d' stado,
, mini8troR
e
'('I' tario'
d' ..·tado do n >"'o('i s da
gu 1'1'1\ c ela hra' publicas, comUler ,i
indu~j~'ia, :tI' im
o t nbmu
nt ndido
fa 'am
.' ('utar. Pa 'o, '111
tI '
outubr d 1 92. = REI.
J01'fJI' Candido
'ordl il'o J)inhl'il'o Plll'tado
]>t;dl'o netu/' (la Cu 'la t;fJueil'a,
C1'

=

ao
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Plano de reorganisação da escola do exercito
a que se refere o decreto d' esta data
CAPl'rULO I
Instítulção

da escola e seus ditrer<,uteR cursos

Artigo 1.0 A escola do exercito é o estabelecimento
de
instrucção
especialmente
destinado
ao ensino theorico e
pratico das scieucias militares e dos engenheiros civis e de
minas.
Art. 2.0 O ensino da escola <10 exercito di vid -se nos

seguintes CllrROS:
1.()(~Ul'SOde infan teria;
2. o Curso
3. o Curso
4. o Curso
5. o Curso
6.0 Curso
7. o Curso

de cnvnlluria ;
de artilhcria ;

de engcuhcria militar;
<10 guorra;

de admiuistração
militar;
de engenheria civil ;
8.° C'Ul'i:!O de eugvnheria dI:' minas.
Art. B.o O ensino (la, escola cornprchcnde
ensino thcorico, ensino pratico e exorcicios militares
devendo os regulamentos
providencial'
de fórmn que os trabalhos d

applicação tenham o maximo dcs nvolvimento po sivel.
Art. 4.0 O ensino theorieo consta das seguintes disciplinas, distribuidas

por dezosete

cadcirns :
militar -

1. a Legislaçâo e administração

Principies do
direito internacional;
2. a Balistica elementar
C suns applicnçõos
ao tiro elas
armas portnteia-c-Armas
portateitl-No'u
s sobre material
do artilheria, do ngonhería e ele equipagcns militar sCommunicaçõcs militares;
3. li Curso g'l'l'ul de tactica-e-Reconhccim intos militar sPrincipies de c. trategia - NOÇÕl'S de historia e g ographia
militar;

4. li Fortificnção d campanhn e improvisadaFortifiençl1o
pcrmnncnt
provisoria
- A taqu
v dcfcnsu das pra as e
mais pontos fortificados - Applicação da fortificação (~<l fensu dos cHtados- Torpedos;
5.:1 Força das pólvoras - Bulistica int ma - Balistica
externa
suas applicnções ao tiro das bôca d fogo}<~ft'citosdos proj e ·t<'i:;;
6. ao Material
serviços de nrtilh ,riaArti lherias
8trallgcira..; ;
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7. a Polvoras
munições c artific-ies, RCU fabrico - Fabrico das arruas portnteis c material de artilheria .- Applicações da photographia
aos usos da cu rra;.
8. a (Bicnnal) Curso compl~mcntar
de táctica - Estratogia erviços <lo estado maior ;
9. a (Bicnnal) Critica da guerra- Geographia e estatistica
militar;
10. a Principies de astronomia - Geodceía pratica- Topographia ;
11. a Mat .riaes e processos gemes de conatrucção - Architectura - Pharoc. ;
12. a Ilydraulica
e SU<l:-! apl'licaçõcr:; - Nawgaçao interior - Trabalhos mnritimos ;
13.a Resietencia dos materiaes - Estabilidade
das construcçõos j grnpbo-staticn ;
14.<\ M .chanica npplieuda ás machinas -)Iachinas
thormicas, electricas c hydraulica '. Mnchiuns fcrramentas ;
15. a Estradas
Pontes - Principio
d direito administrativo applicado ás obras publicas e minas;
lG. & laminhus d(' ferro - 'I'unneis - Tclegraphus ;
17. a (Bienual) Docimu ia - ~[dalllll'gia - Preparação
rnechanica dos mincrios - Arte de minas.
§ 1.0 Parte das disciplinas das di versa cadeiras poderá.
s r professada em cursos auxiliare' quando assim for noccssnrío para o desenvolvimento
ela instrucção.
§ ~.o (iuando as convcniencias
do CII ino o acon selharem, o gov'rno pod 'rà modificar a distribuição das disciplinas pelas differentes cadeira , mediante consulta do conselho de instruo ão da
cola.
Árt. 5.° O nsino pratico comprehende :
1.0 ?tI morias o problemlls;
2. o 'l'rabalho:l IIns f'alas 11· l! tudo;
:l. li Trabalhos no e:llll}lll, !lO::![nboraiorjos I) no gabinetes;
4." Visitas c mis Õl'S a dif~'r ut, cst'lb lecimcntos, fortific:u;õ('s} (lf1il'ina~, .. cllla!-l prati
c ervi<;os do obras
publicas, III' mina
'mil.l·lr
;
.). o l{('('olllu (·lllIClIto. lIlilita!'ps, viag 'II <la e tudo maior.
Art. ti." ():; l ,·C!, ·Ít·io militar 5 aurangcm:
1." hlHtrncçâo tadi('a das trc arma ;
2.11 llL truc\"lO (1, tiro;
3. 11 Allmillilltra~.w,
contabilidade
~crjpturaçl()
dos
corpos;
4." E(ptÍt:t~': 0, g)'tnua ti '3. e • gnma.
Art. 7.0 AI('1Il do c tudo das di ciplinns mencionadas,
Berá.mini trado o eH illO d I1Y'i n e hippologia.
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Art. 8.° A duração dos cursos da escola do exercito
será de:
Tres annos para o de engenhoria militar;
Dois annos para os de infanteria, do cavallarla, de artilheria, de guerra, de engenheria civil, e de engenheiros
de minas;
Um armo para o de:administração militar.
Art. 0.° A distribuição das cadeiras por cada um d'estos cursos é a seguinte:
Cursos de infanteria e oavallaria
a
La, 2. e 3.a cadeiras.

4. a cadeira -Fortificação de campanha e improvisada Noções de fortificação permanente e do seu ataque e defensa.
7. a cadeira - Polvoras, munições e artifícios (excepto o
fabrico) -Applicações da photographia aos usos da guerra.
10.u cadeira - Topographia.
Curso de artilheria

La, 2.a O 3.a cadeiras.
4.a cadeira-Fortificação
de campanha e improvisada-cFortificação permanente e provisória (parte descriptiva)Ataque e defensa das praças (excepto a construcção de sapas e minas) -Torpedos.
5.u, G.a e 7.a cadeiras.
10.a cadclra
'I'opographin.
13.a cadcira-c--Roeietoucía dos matoriacs.
14.a cadcirn
Mcchanicn appli 'ada üs machinns - Machinas de vapor e maehinas ferramentas.
-c-

c=

Curso de engenhería militar

I.", 2.a, 3.a e 4.a cadeiras.
5.a cadeira-EffeitoH
dos projecteis.
G.a cadeira - Material de artilherin (parte d scríptiva).
7. a cadeira - Polvoras, munições e artifícios (excepto o
fabrico) -Applicnçõcs da photographin aos usos ela gn na.
10.a, l1.a, 12.3, 13.:1 o 14.:1 cadeiras.
16.a cadeira - Estrndns -Pontes
- Principies do direito ac1111inistratÍYo applicndo {UI oln-as publicas.
16.a cadeira.
Curso de guerra

I.",

2.a o

3.a

4. a cadeira -

cadeiras.
Fortificaç~~o de campanha e improvisadu-c-
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Fortificação permanente c provisoria (parte deseriptiva)Ataque e d fensa das praças (excepto a construcção de
sapas e minas) -Applicação
da fortificação á defensa dos
estados-Torpedos.
5. a cadeira - Balística externa e suas applic:J.ções ao
tiro das bôcas de fogo.
6. a cadeira -Material
de artilheria (parte descriptiva)Serviços de artilheria.
. ~
"
7. a cadeira - Polvoras, mumçocs o artificios ( .xccpto o
fabrico) -Applicaçõos da photographia aos usos da guerra.
S.", 9.a c 10. a cadeiras.
15. a cadeira - Estradas
pontes (parte dcscriptiva).
16.a cadeira - Caminhos de ferro (parte dcscriptiva)Exploração - Tclegraphos.
Curso de administração militar

La cadeira.
2. a cadeira - Noções sobro o material das differcntes
armaa-c-Equipagcns
militare ommunieaçõos militares.
3.a cadeira-Tactica
de marcha o de cstaeionamcntoPrincipios de cstratcgia.
10.a cadeira - Leitura de cartas chorographicas e topographicas.
Curso de engenheria civil

10.a, 11.\ 12.a, 13.a e 14.a cad iras.
lf). a cadeira-i- Estradas - Pontes - Principios de direito
admini trativo applicado á obras publicas.
16. a cadeira.
Curso de engenheria de minas

10.a

nd ira.

11.:\ cadcira-:l\Iat
ção - Arehit 'dura.

riaes

processo

gente d construc-

L.

a ·<td'ira - IIyul'llulil'fl, c SUII'
applicações.
13.a, 14,\ 15., 1G.:I > 17 .:' .ndcirns.
S 1.o Os oflicia('~ das d ifl' rentes anua que estudar 111
o cur 'o de gll 'na são disp .nsndo
da freqll 'lll'ia c xam s da' di -iplinus nn qu j;í. tiverem approva ':.1.0.
2.° O "'OY mo pod 'rà alt erar a distribui ·tLO indicada
n' sto artigo, mediante
'011 .ultn do
.ous ilho ti instruc-

dn 'cola,
Art. 1 ." O r gulamento di triliuinl o nsiuo prntÍ<:O
lH'lul:i Jifi' 'rellt 'S anilo., de maIl 'ira <lUO os trabalho
jmu
Ç;LO
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a methodica
e regular applicação das disciplinas correspondentes, o d signará os cxercicios militares e mais obrigações escolar s a que devem satisfazer os alumuos.
CAPITULO II
ERtabeleclmento

da escola e mais dependenclas

Art. 11.0 Haverá na escola os seguintes
tos ou dependcncias :
1.o Bihliotheca;
2.0 Gnbinotc:

de instrumentos,

estabelecimen-

arruus, mnchinas,

de mide
civis e militares j
de tiro;

nerios, mat rines de cOllstrllc~ao c modelos de material
guerra" de fOl'tifica<;ao e de coustrucções
3.0 Eslaçao chronographica
e arrcira

4.0 Lnboratorios chimico, pyrotcehnico e photographico ;
ô." Oílicina de ester 'otomia pratica
Gymna:-io e sala de armas j
7. Picadl'iro;

e de moldagem;

(LO

(I

8.0 Dcpoaitos

de armamento
e material para os exercicios militares;
D,o Aqunrtelnmento
para os nlumnos, quando for estabelecido o internato na escola;
10.0 Hefeitorio para os nlumnos ;
11.° IJithographiaj
12,0 Aquartelam nto para os destacamentos
necessarioe
ao serviço da escola;
13.0 Cnvulluriçaa para os cavullos prccisoa para a instrucçâo de ('quinção ;
14,<>Purada c campo para os exerci cios e trabalhos praticos.
CAPITULO III
])0

pessoa!

(11\

escola

Art. 12.0 IIa\' '1'1\ 111\ .scola O. cuinte 11 soal :
1.8 Um director, oíficiul general habilitado com algum
dos
ou

CUl'flOH

UL\

d • cngeuherin,

de artilherin,

g'lH'rl'll;
VCZl'S ,tp 101111'8 (\ nove lentes

do c tado

maior

2.0
adjuntos, oflit-iat,a do
eXl'reito, cllO'cnhcil'llS civis do ('orpo ue ,>ngcnlH'iros d
obra pllhlieHH ou (>J)gcnhl'il'o8 dI' minas;
:~, o l Im cOllnnandante
do corpo <1(' nlumnoe, ofll .ial superior de qualquer
nrmu ou do corpo do c tudo maior,
habilituuo com o r pel'tivo cur o ;

4.0 Um ajudante do corpo do alumnos, capitão d' infanteria OH de cavallnria ;
5.° 'I'res instructor 's d XOI' .icios militares, capitães,
um de artilheria, um de cavalluria
um de infanteria ;
6. o Um instructor d equitação
apitão de cavnllnria ;
7. o Um instructor de ·:.;O'rima gymna .tíca, capitão do
infant ria ou de cnvnllaria ;
8.° Quatro tenentes: um adjunto a cada um dos instructore

de exercicí s milite r ~, P -rt 'no mt

{L

r '::Ip' tiva ar-

ma, e um adjunto ao in tructor de rymnastica e ':lgrima,
de cavallaria ou do infant 'ria ;
9. ° Um cirurgião mór;
10.° Um s icr tario, major ou c. pitão de qualquer 1.\1'-

l" la

t Ih
t

·gllint

.;t-

1 nnto
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legues, a regcncia de cursos auxiliares,
coadjuvar os lentes na direcção dos trabalhos práticos, e todos os mais serviços que o conselho de instrucção designar.
§ 1.0 Os lentes, no fim de dois annos de regoncin, deverão apresentar
ao conselho de instrucção
da escola as
lições elo seu curso, as quaes, se merecerem a approvação
do mesmo conselho, serão publicadas
pelo ministerio
da
guerra.
No fim ele cada triennio farão os mesmos lentes a r visão das suas lições para, sendo preciso, se proceder a novas edições.
será exercido por um
§ 2.0 O logar do bibliothccario
lente ou lente adjunto, eleito annualmente
pelo conselho
de instrucção.
Art. 15.0 Ao commandantc
do eorpo de alumnos pertence a direcção e fiscnlisação dos ex rcicios militares, a
policia, disciplina e administração
dos alumuos, e mais serviços que lhe forem incumbidos pelos regulamentos.
Art. 16.0 Ao ~udante
do corpo de alumnos compete,
alem das funcções especiaes do sou cargo, as de secretario do conselho administrativo.
S unico. O ajudante poderá também ser incumbido,
quando as eonveniencias
do serviço assim o exigirem, de
dirigir parte dos exercicios de contabilidade
e escripturação militar.
Art. 17.0 Os instructores
têem a seu cargo o ensino dos
exercícios militares, cada um na sua, cap cialidnde,
Os adjuntos coadjuvem os r spoctivos instructor s.
Tanto os instructor
s como os udjuntcs são mcarrcgados do serviço do eorpo de alumnos, dc manter a disciplina e boa ordem na escola, tudo em conformidado com
o rcgulamento
e ordens do commandanto
do corpo de alumnos.
§ 1.0 O instructor de equitação ó incumbido tamb m do
ensino do hippologia.
§ 2.0 O instructor de equitação, nos s us impedim ntos
Iogaes, será substituído
pelo instructor
do cavalluria ou
pelo adjunto.
Art. 18.0 Ao cirurgião mór incumbo o S rviço de sande
do pessoal da escola, e ministrar o ensino do hygien .
Al't. Hl.° O s cr .tario tem a seu cnrgo iodo o xpedi mt da secretaria
da escola, bom como a díre çfio tiscaliaação da lithogl'aphia
mais .crviços que lhe forem
determinados
pelos r gulam ritos,'
Al't. ~o.o Ao til Hom' ,iro pcrtt-uc
,'ere r as sun~ func-
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s-ücs no conselho administrativo,
cm harmonia com o regulamento da fazenda militar c mais disposições em vigor.
Art. 21.0 O offi .inl da bibliotheca tem a seu cargo, sob a
direcção do bibliothccario,
a conservação e catalogação dos
livros c mais material da bibliotheca,
c a policia d'esta,
Art. 22.0 O director
da escola, cOlllmandante
e ajudante do corpo de aluumos, secretario, thesoureiro
o offícial da bibliotheca serão nomeados pelo ministro da guerra.
Art. 23.0 O provimento do legar de lente far-se-ba por
promoção do lente adjunto que pertencer á cadeira ou
grupo de cad iras em quo se der a vaeatura,
Art. 24.0 O provimento do legar de lente adjunto s r{t
feito por concurso de provas publicas, conforme for estabelecido nos regulamentos.
8 1.o Nos provim entos futuros s(; poderão concorrer:
A La, 2.a C 3.a cadeiras , os officiaes de qualquer arma
do exercito 011 do corpo do estado maior;
Á 4. a cadeira, officiae de ng nheria ;
Á 5.\ 6. a 7. a cadeiras, officia s de artilherin ;
Á . a e [I. a cadeiras, off 'ia s do corpo do e tado maior,
ou do qualqu r arma, habilitados com o curo de guerra;
Á 10. a cad 'ira, officiaes de 'ng mheria, do atado maior
ou d ~ qualquer arma, habilitados com o CUI' o d guerra j
Á 11.\ 12.a, 13.'\ 14.a, l5.a c 16.<1 ad 'iras, officiaes
de l'ng nh ria ou l'ng -nheiros do corpo de obras publicas;
Á 17. a cadeira, -ngonhe iro' d minas.
§ 2.0 Os candidato militar> d YC1'ãot r, alem do urso
da 'ua arma ou 'orpo, po ·to não inferior ao d ten nt e,
p -lo menos, i annos d bom
·fre .tivo serviço nas r 'sp -ctiva armas, como officiacs.
§ 3. o lí pode râo c neorr r offi('i<h' d m mor gradua~ao ou nntieuidad
do (111 • os lent 'S da. cudeira ou do grupo
de cudciras a. Ill·OV'1'.
§ 4." ()S (';lJHlitlatOl; civi" dt,\, 'rito t 1', :tlpm d ' um CUI' o
<lu compl'\'hl'lIcla lU; ('nd ·ira,.; a quI.) cUBc"nem, p lo me1101:1, 'cis allllOS de sCl'\'i<;u I'll't'div() 110 'Ul'pO
dI' l'Ug'l'llh ,iro dobras
pul)li('u ou ('omo ('11'" nh iro' d' mina.
§ 5.
candidato
aclmittidos
('1'11.0 nom ados provi!:iOriallll'llü· 1>ntCi\ ,Hljunto ; <1 corridos doi' alllW d, til'()('inio, !:iCmo JlUJll ado d fillitivHlll 'J1t llle<liallt
con 'ulta. (lo
(:on elho de instnlC~ao da . t'ola, 'obr
aptif)

()

dão.
~ .0.\, a ('ommlta a. CIUl' • I' r.fl r o parngl'apho ante( .• <1 nt' for d 'sfa\'oJ':L\' 'I, cOllsid '1'ar- '-lia o 10<'a1' \ lI"O c
al)l'il'- c-1m novo ('011('111'.'0.
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Art. 26. c Quando: nos concursos dr. qm trata o artigo
anterior, nâo se apresentem
cnndidntos, ou nenhum dos
concorrentes
Reja admittido, o ministro da g'uerm nom lmi.
para exercer, por um nnno, o togar vago de k-nto adjunto,
um oflicial ou eng'onheil'o civil ou de minas, proposto nos
termos ~oguinh's :
1.° Os propostos deverão pertencer Ú~ armas ou serviÇOH fixndos no § 1. o do artigo
24." i
2.° Ütl officiaes (1l'nrfw satisfazer Ils ('()ndi(;(k·~ dos §~ 2.°
c ;3.0, C OH pllg'(mlwiros civis ou de minas :li! do § 4." do

mesmo artigo;
3. o A::; propostas

t:\ r[io sempre
mutivndm i
4.° Para. as llOJllCac,'õPi:! temporuriru
(1<- ]('ntas ndjuntos
das cadvirua 1." alO.",
quando o logar a jH'OVI'I'd'VilRl'!'
preenchido por officiaes <ll' uma S(', arma ou corpo, O res-

pcctivo commandsnto

ou inspector

gl'ral ]ll'oJlOl'll trvs ofíi-

ciaes i quando, porém, pOH.JI1. ser de di V\'i'14:ts armas,
cada
um dos eoiumaudantes
ou inspcctore«
g('rLll'i-<pl'0!l0rA dois
ofíiciacs ;
5.° Para a nomeação d« lentes adjuntos tcmpornrius das
cadeiral! Ll ." a Iti.", o «otunuuulnut ' W'l'al de 'ngenh 'ria
e a junta consultiva de obras p1l1,lil'aH c miuas pt'oporí\()

doi,; t)flieiaC'H e dois

rCHppctintllll'llte

Cllg'l'llh

·i1'oS <lo COl'pl~

do olll'<lS ]lullil'as;
adjuuto Í('lll]lol'l\l'io da
de olH'<1. publil'RS 1tlinm~
}Jl'opOl'cL tl'ps C'llg<'llllCiroH do minas.
Al't. 2Ii." (~.ul\lldo lI'um ('IllH'lll'HIl pllrH Il'ntl'!! adjunto
nlto seja fi(hllittillo 1I\'lIhlll11 1'!I1\(lill;ulo, ahril'-I'l·-hn 1\01111110
Heguillt,
llOVO
('011('\11"0,
(' Hl' aill(la ll'<,i"h' 111\0 flll' ndmittido llonhulll l'OIlCOl'l'l'l\fl', l'ontillllanl a l'_ '('1'(' 'r () lognl', 1'01'
maitl um illlllO, o oflieial on l·!lg'l'llhl·il'() I i\'il 1\00lleaclo 1lOH
termos do artigo nlltcriol', l'1'Ol'l·tlell<!o,so por modu Illlulogo
llOH fillllOH f'cguintl'H.
A1't. 27,0 ():-\ Icntt'H e lentes adj 1111 tos militar('l'I niio tl'1':tO
])O~to infl'rior ao dI' tl'llCIÜC lll:1II . lllll'l'illr ao (lo h'l\l'Ut
('o1'onel, tCl'lllin:ln(]o o c "(·rl'il'io do mag'ii"kJ'io lIa ('~l' ta
logo qUI' lI~I·('lltlalll ao ]l0l>to eh, 1'01'01\'I. ()8 I('ntl',' (1\1 1 'Ith'iS adjllllto.
da ('In, !'l' ('iyil JlIW P(l(ll'l·r~O C'Ull,I'I'\"al' li JlU
l'lScola pur mnili d' yill!l' (' ('iuco !lllll()~.
Ar!. 2~. o ()::\ illSlt'ul't(ll'\'S C o 1'1' pt'di\'lI~ llll.illllttl , ( ()
('il'lll'giho llll\r, HCl'iw llomcac!os 1'('10 lllilli~ll'o da g'lIl'l'1'a,
<ll' c Itl" (I, individuo, JlI'Optl~tos }Iam l' ·I'l'l'l·l' l'l"h l'Om ...
misHlIl'H nos tc']'lllOS <los artigo
'('gnilltl' '.
6.° Para

17.

a

cadl'ira,

Art.

,

a

l10lltCa

a jllllta

'fw el(' ll'lltc

(,OllHlllti\'lt

~\).() As propo"UlS

para

fiS nomca~ü'

1 .

(01' lIlstnt ...

===
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ctores ou elos seus adjunto
serão sempre motivadas,
e
quando o Iogar a prover deva pertencer
a uma s'~ arma,
o respectivo command:tntc ou in pector geral proporá trcs
officiaes ; quando possn ser de cavallaria nu de infnnteria,
cada um do~ inspectores gera s proporá dois officiaes.
§ unico. E motivo de prefcrcncia para er proposto para
instructor
de equitação, esgrima e gymna tica ou udjunt»
d'e te, () ter seguido com distincção o ensino da respectiva
'specialidade na escola pratica da sua arma.
Art. au.o Para. a nomeação de cirurgião mór serão propostos pelo {'i,rurgifto em eh fe tres cirurgiões.
Art. 31.0 E upplicavel aos instructores, seus adjuntos
e ao cirurgião mór o disposto no" §~ :).0 l' G.O do artigo 24.0
Art. 32." Os leutcs c lentes adjuntos serão cxon rados
das respectivas comruissõcs qunudo assim' o requeiram
~lprescntan(lo motivos uttondiveis,
quando sejam condernnados em conselho ele gl1!'lTa ou soffram punição disciplinar (lue, cm virtude
do preceituado
no r sp ctivo
r guiamento, importo trnnsfcrencia
do corpo ou mudança
de itunçào do officinl,
~ 11I1il'o. (),; lentes tomporm-io»,
Os instructores
(' mais
pl'ssoal .m ervic» na l' cola, poderão
cr ('_-()Jll'raelos das
re pectivae commissõcs pelos motivos indicados no prp ente
, rtign l' quundo as l'OIlV nicllcias (lo s rvi(:o a:-.im o cxijmll.
Art. H:3,o Os v ncÍmentos do. ofli 'iaes
mais p ssoal
em serviço na e, cola !lcrão os estau ,lccidos n:~ u..bclla
a.nnoxa.

§ 1,° A re~cncia de curso, auxiliar ,ou o de l mpcnho de qnalqll ,1' sel'vi<;o na escola, não dli uireito á acl.!Umula)i\.o ele ~l':üitica~ões,
§ ~,o () lenh':", in trnetorc'
mais lll'- nal cm s ·rviço
ln. l:>cola, qUl\ll<lo ll.. i 'l'm de
xercpl' () flr\'il:o
coIur,
ainda 11\ IJlO (pte para ,I, cmp' nl1l1l' ({llulqll l' 'Ilrgo ou
COlllllli .:to du
en-i)o, lUtO p'r' ·ber: o li gl':ltiIlCIl!;Õl'S estab ,[Pl'i<l:IS na t: lH'lI:l :Ulllt'X:\, t ·ndo, 11' Las ('ir 'UlJ1:itaneias, direito :lO, m tllIlOS Yt'llci llllm to , Cpl os officiae da
arma oU I'orp() a (pIe pcrt 'nClll'~Ill, (pIando l' t 'jam na
lU sma situa ',LO,
§ ;Lo Aos ofli 'ia"" lente:! ou I('nt· tllljllllto ela l','cola
~1 , Xl'r ·ito, qllO est<-jam fúra do qll'lflro da )'p, IH div;~
arlll:t ou ('o1'po, por e', r 'crc m comllli Õ
PlIl mini t('rio
stranho :tO da gucrr.,
'Iuundu t 'llh'Ull dir( ito a l'l'l'("'fll'
01,10 Oll fll'll '1l:u1o p III • 'l'\'j '(I fi-it, JlO ,lito lIlini t 'rio
,r.lht: -1m j, ah Illafla p ,), milli l rio (il 'li rra
'1', tifi~
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eação, nos termos da legislação em vigor sobre accumula~ões.
§ 4.0 Os engenheiros do corpo de engenheiros de obras
publicas ou de minas que não accumulem o excrcicio do
magisterio com o serviço cffectivo do ministerio da obras
publicas,
ou outro estranho ao da guerra, receberão por
este o respectivo ordenado de categoria.
Art. 34.0 O commandante
e o ajudante do corpo de
alumnos, os instructores
do artilheria,
cavallaria e equitação, e os adjuntos aos instructores
d' aqucllas armas terão
direito a cavallo praça.
Art. 3f>. o Todos os 1 ntes e mais pessoal da escola do
exercito ficam sujeitos ÚS leis, disciplina e regulamentos

militares.
CAPITULO IV
Admlsslto c habllltaçao
110

dos alumnos c sua eolíocaçao
exercito

Art. 3G.o Para ser ndmittido á matricula
nos 'ursos de
infanteria
ou cavallnria são precisas as seguintes condições:
1.0 Ter praça m qualquer corpo do xcrcito ;
2. o Ter a devida licença do minist 'rio da guerra;
3.0 Ter o curso de sciencias dos lyccus ou o do real
collegío militar;
4. o Ter approvnção na escola polytechnica de Lisboa,
academia polytechnica
do Porto, ou na universidade
de
Coimbra, das seguintes disciplinas :
a) Trigonometria
esph rica;
b) Algebm superior;
c) Geometria analytica ;
à) Geometria descri ptiva (La part );
5.0 '.1'01' mais de d 'zes is e menos de vinte e um nnnos
de idade, ou mais d vint
menos do vint
o .inco com
um anno de bom e effectivo s rviço nas fileiras;
6.° Ter bom comportamento.
Art. 37.0 Cada anno poderão obt '1' licença pum s matricularem
cm cndu um dos CI11'I5O. de infanteria 0\\ cavallaria, um numero <1(, nlumnos igual n dois t irços da média das vncaturns do posto (1 nlf '1'('8 ela l'('SP 'ctiva nrma
occorridas nos ultimôs cinco IlUn08, sendo dois L('1'ÇOS d'e ·t
numero reserva<1o Ilar:l os cnudidntos quc tiverem menos
do vinte
um unnos,
1I1ll t 'I' 'o pnra 08 qll
estiv rem
nns circull1stHncins iudictHlatl na scgulHla pnrtc do 11.0 Ú.
do artigo filltorior.
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§ 1.0 Quando faltem candidatos de um grupo poderão
ser substituidos pelos do outro.
§ 2.0 O ministcrio da guerra publicará annualmente no
Diario do 'lavemo e na Ordem. do exercito, até 30 de junho qual
numero de nlumuos que podem obter licença
par~ se matricular, nos termos d'este artigo.
§ 3.0 Os commandantes
dos corpos enviarão directamente para a e 'cola do excr .ito, até 31 de agosto, 08
requerimentos
da' pra<;as que d sojcm matricular-se
nos
cursos de infanteria ou cavallnria, acompanhados
dI' todos
os documentos nec issarios
nota de assentamento
com a
informnçâo do commandant
.
§ 4.0 Os individues da classe civil que desejarem matricular-se
110S curo os de infanteria
ou cnvnllaria deverão
entregar,
até ú m sina data, na secretaria da escola do
exercito, alem dos documentos comprovativos das tias habilitações scientifi 'as, todos os exigido para poli 'r -m alistar-se como voluntarios,
c certidão de um commandant
de corpo, attcstaudo
qnc foram insp -ccionado
e têcm a
robustez prcci 'a. para. () . erviç» militar.
§ 5.0 Se o numero de candidato' for superior ao fixado,
s rão proferidos 010 qUt' alcançar III m lhor classificação
m
concurso documental.
ó erão admittido
individuo
da
elas e civil quando não haja candidatos qu' já s 'jam milital' is.
§ li.o Alem do num 1'0 fixado, ·cr:í. P rmittido aos primeiros
arg ntos ~raduados
cad 'te', que tiverem o 'urso
do real coll ~io militar, matricular- e no' cur o de infant ria ou cavallaria.
§ 7,°
dir ctor da escola nviará para o ministério da
gucrra, ató Ir> de s·t mbl'o, a r I, çt o <lu cllndi,lato: qu'
d 'v 'râ.u .. 'I' adlllittidUi:i :'L mlltl'Ícula do t'ur. o. (1 infant·ria ou (':Lyallaria,
ta da qual o mini tro (la guerra
Ol\(' ·dcrlt a" lWCCi:>
al'ia. licell~'1I para a matri 'Itla, o orclenará qu' o (la ela s ci,-il
ali tem n'ulh'1l111 dOR corpos do cxcn·ito.
~
.0 No caso
cl algum 'antli<lnto :0 .i\ll~ar ]II' jndicaclo
pela cln" ..iiicnçllo (la (' (·ola, JH)(l 'r:l r 'corr 'r, no pril,'O de
cin o dias, para o mini tro da "li '1'1'a, qual delihcrar:í
lU ultima instam·ia.
S \).0 A 'In giji 'nçan elos (·andi(1:tto. :i. mat!'icllla no~

o

°

cur'o do infanb'ria ou cayaJl:tl'ia orá pubJic:llla !la (',cola
do t'_"Cr 'ito !lO <lia 'Ill (!lH' ~ n' r 'm ~tti,l<L para () mini tcrio
da guprr:l.
Art. :3 ,0 ,'ao cOlHli\õ'
ilHli pen II\' i para ohter li.

972

ORDEM DO EXERCITO N.· 2!)

cença para a matricula 110 curso de artilheria, alem das
condições La, 2.a, 3." e o.a do artigo 36.0:
1.0 Ter, como alumno ordinário, o segundo curso da escola polyteclmica,
ou as dísciplinns equivalentes da universidadc de Coimbra ou da academia polytechnica do Porto j
2.° Ter mais de dezeseia e menos de vinte e cinco annos de idade.
Art. 39.0 Slto condições indiepensav is para obter licença pnra a matricula no curso de engenheria militar, alem
das condições La, 2.\ 3." e
do artigo 3G.o:
1.0 Ter o segundo curso da escola polytcchnica de Lisboa e mais a 7. a cadeira ou as disciplinas equivalentes da
universidade
de Coimbra ou (la academia polytechnica
do
Porto;
2. o Ter mais de dezcseis e menos de vinte e einco annos de idade.
Art. 40.0 Cada armo poderão obter licença para se matricular rn no curso prepnratorio para artilh ria ou engenhcria, uns escolas superiores, um num ro de alumnos
igual á média das vacuturas de alferes <lo cngenhcria e
segundos tenentes de artilheria occorridas nos ultimos cinco annos,
§ 1.0 Emquanto houver tenentes de engenheria e primeiros tenentes de artilhcrin supranumerario
serão, para
QS cffeitos d'cste artigo,
computados
como alferes ou segundos tenentes.
§ 2.0 Não ser:í concedida licença aos alumnos que não
possam completar os referidos cursos prcparntori s até aos
vinte e cinco :111110S de idade.
§ 3.0 l~~applicavcl aos candidatos lí matricula nos cursos preparatorios de artilherir, o engenhcria o di posto nos
"§ 2 .o , :3o, o , 4 .,o ,).,
r. ° G.,o 7 .,o o.
U o e fi
1 ar tiIgO ;)"7 •o
S
iJ. ° (O
Art. 41.° Cada anno o ministro da gIWIT1L cone derü
licença para se ma! ricular JlO <:U1":O do ngcnherin militar
ao um numero de alumnos igual á média ela v, caturns do
posto de alferes d cng nheria occorridaa nOI> ultimes cinco :mnos.
§ Ullico. No Cll. o (los can<1idat . ex(' c1erp.ID o numero
fixado, ser1l.opl'efpri~los os que alcan~arelll melhor classilicação (\lll COllcnrfiO cloculUemtal.
Art. 42.0 Quando
1Il qUllhll10r arma haja alful"os ou segundos tenentes supr:lllullwrarios, 011aspimntes nomeia 8
habilitados com o ("urRO da res}le(·tÍva arma, m nllmoro
duplo, ou su}> rior, ao de allllllllos que devem ser admittidos á primeira matri \lIa dos rcspoctiyo~ Cllr'lO~, m vir-

e.-

fli:J

tudo das regras estabelecidas
nos artigos :37.°, 40.° o 41.0,
o mini .tro da guerra poderá determinar
qno seja reduzido
li. metad
o numero de cnudidatos a admiuir a. frequentar
os referidos cursos, emquanto durar essa circumstaneia.
§ unico. (~llalldo o numero de candidatos, n'um armo,
for inferior ao fixado, e não haja alfercl:! ou segundos tenente
suprauumerarios
ou aspirante
a officiaes habilitados com o curso da sua arma esperando vecatura para. o
posto ele nlfcrcs, no anuo scguinte sent () numero dos que
faltaram acr scentado ao fixado nOI:> termos dos artigos 37. 0,
40.° ou 41.°
Art. 43. o Com destino ao curso ele gu 1'1'a, o ministro da
guerra admittirá,
de doi' em uois UlUlO • um off .ial de
engenheria,
dois de artilherin, dois de cavnllaria c oito do

infanteria.
São c()n(li~õ(':! indispcnsaveis
para t; 'r dt,,·tinado a 8tO
curso:
1, o • r oflicial subalterno com dois annos de bom e effoctivo serviço, depois dp han'1' concluido o curso da sua
arma, sendo, pelo menos, um como ofliciul, c. ccmplur COIllportamcuto e manif ·ta aptidão militar, tudo comprovado
pelos connnandantes
sob cl~n~ 01'(1'IIS o: candidatos tiverem servido ;
2.° Ser approvado n'um exame de equitaçào , feito publicamente, permite UIIl jury compu to de um otticial SlIp ,_
rior e um capitão norucndos pelo insp ictor gl'l'al dto cuvallaria, c o in .tructor de quitnçào da
'ola (lo xercito,
§ 1.0 A falta ele caudidatos d qua lql1 l' ,rllla llU.O P()_
d '1'
r ]Il'(·('nchi(l. pp lo de OlJtm' e q liali cln o llum 'l'O
de ('IUlI i(lato' for, l'lll qllal(llll'r (l\'l1a, 'IIJl rior ao ![lltl
fica
tah('lc('itlo,
('nlO [II' fl'rido
o qn' th (lI' m III ,11101'
c[as,'ific:tt:ao cm Ollcnr I (lo 'Hill '!lia!.
§ ~.o () (Ifli °illl' du illfunt ria, na cOlllliçue ° d ,)0'1ll
adlllittitlo
no CIII' ti d,' "!H'rl'n, 1[111 (I oli('itar lll,
'rão
mllll(!at!oH pnr<L a s 'ola p"a~i(Oa ti cn\':tllal'in, Illll'ant' quatro IIll.!ZC , p. r,t l' 1'11, rcm o ~Il illu de (luita~1 o.
A1't. 44.0 ()
oflici:tt, de '1\" nheria
al'tilh I'in. dostinndol:! ao t'1l1'~O de gUt'l'I'a, t('lOào logo lieo!1<:a para n' llc
se nUltl'it'uJlll' 'm, deyenuo, por "lJI, ti d, :ll'tillt 'I'ia frequentar, ('(llljlllld:IIU lttl' (OlllU o 1.0 anilo,.
('ael ira <l(, lIlitl '_
ralo~i:t c rl'olog-ia da
'ola ]ltllyt. '!rnit'll II Li lJoa, (';I ()
nuo tellham jA appl·oV:l!.',LO (reo'ta' di (iplill:l na dita • ~
'ola, na Ilt'ad 'Illia polytcchni('a
t10 Port\l ti univ )r~i(lllllt

a

'oim bl"l.
§ unil'o.

ofti 'ia'

d

inf nt ,ri. ou d

ayalluria de ti~
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nados no curso de guerra deverão estudar, em dois annos,
na escola polytechnica de Lisboa, academia polytechnica do
Porto ou na universidade
do Coimbra as seguintes disciplinas:
a) Calenlo differencial o integral, das differenças, variaçi)es o probabilidades;
b) Mechanica racional o cynematica applicada ;
c) Physica;
d) Mineralogia e gcologia;
e) Economia politica o direito administrativo;
f) Desenho .
.Art. 45.° São condições indisp nsnvcis para obt '1' licença pam a matricula no curso de administração
militar:
1.° Ter um anno de bom o effectivo serviço nas fileiras;
2. ° SOl' primeiro sargento graduado cad to com o curso
do real collcgio militar, ou SOl', pelo monos, s gundo sargonto eff ctivo ;
3.° '1'01' mais de dezoito e menos do vinte c oito annos
do idado ;
4. ° Ter approvação nas sognint s disciplinas do instituto
industrial e .ommcrcial do Lisboa ou Porto;
a) Economia politicaNoções gcracs do eommorcio ;
b) Escripturação e contabilidade COllllll rcial - L i do
sêllo ;
c) Physica experimental ;
d) Chimica xpcrim ntal;
c) Mcrceologia ( studo e verificação das morcadorias) ;
5.° Ter bom comportamento.
§ 1.° Cada anuo poderão oht r licença pl\l'a s matricular 11'C8tC curso um numero de nlumnos igual à média da
vncaturas de aspirantes ela administração
militar o <lo CJ.uarteis mostres occurridas nos últimos cinco unuos.
§ 2.0 É applicavel aos candidatos á matricula no curso
do admíni tra)i\o militar o disposto nos §§ 2.°, 3.°, 5.",
G,o, 7.°, .0 (I 9.° do artibo 37.0
Art. 4(;.0 Para ser ndmi ttido :1, matricula nOH cursos d
(Ing('nlH'ria .ivil ou de clIgl'nhl'iros
rl mina'
' indi p '11Si\V

il :

1.0 T

'r as hahilita~õci:l i:lci ntificas 'xigitlas para o 'uro
de engl'llllCria militar;
~.O
S('r isento ele l'slLo (l1ll' illlp()~sihilit(' para o 'crviço
militar;
3.° '1'( r hom comportmllcnto,
Al'L 47.0 O~ ahl1llJlOS militar H (la c cola do
r 'ito
(l\lC forcm pra~as
<1' pI' 't, COJlstituil':to 11111corpo C,.'::IP'daI
I.'
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denominado
«corpo de alumnos», sendo concedida a graduação de primeiros sarg ntos cadetes aos que a não tiver m na occasião ela matricula. As praça:; do corpo ele alumnos que e tiverem frequentando
os cursos ele infantcria
envulluria
ou ndminiatração
militar conservam
o vencimento do posto que tinham quando se matricularam
na escola; os que estiverem frequentando os cursos de cngenherin ou artilheria terão o vencimento unico ele 400 róis
diarios, se pelo seu posto offectivo lhes não perteuc 'r outro maior.
§ unico. Os offi .iaes destinados ao cur o de guerra conservam os vencimentos a qu t 'riam dir 'ito se estive sem
fazendo serviço effcetivo nos corpo' das suas armas.
Art. 4 .0 Os ofllciaes d atinados ao CUl'SO de guerra devem concluil-o no fim de dois anuo se for nu de engenhoria ou artilhcrin, e de quatro SP. forem a, infnnteria ou cavallaria. A todos os outros alumnos militares da escola do
exercito é cone dido um filmo de tol macia alem dos pras os
marcados no artigo
.o
§ 1.0 As praças elo corpo do ulumnos que perderem
qualquer anuo, mas não tiverem .sgotadc a tal runcia,
})crman sceruo na escola, tomando parte no' sxorcicios militarcs
a' i tindo, COUlO ouvintes, :t::! nulns do anno do
curso qu 1'1' qllCllt~lYHllL A" que não podér m, por qualquer circum tnneia, concluir os cur os 110Sprasoi:! marcado n'este artigo, s rão tran ferida para. aleuns dos corpO' da sua anua, com o posto que tinham quando s matricularam.
s 2.0 Os oflicines destinados ao .urso d guerra (jllC,
por qunlqu 'r circum ·tancia, uao o pu(II"rem t'ondnir nos
prai:!o marl'IHlo n'c. te artig' , n colht'r.vJ illllllcdiat:lIlH'llte
ao scrvi('o ela sua arma.
Art. 4\).0 A :lnti""uiaacl elo allllllllo '(ue cOllclllir('m os
• pus l'Ul'l"IO" IrA tll'tel'millllUIL }H'la ("la iti l'I\t;: o filial tIa escola, a qual BerA fcihl pelo Illo!lo (!III' os rl'g"ulam 'ntos
presl'revt'n'm,
• }lulJlil'l\d.t t'1Jl 'tl"Ih:lII (]" ex rl'ito.
Al't, [>0.° O aI Illn llO ' (PH' 'ondllirl'lll O. CI11','O' de illfl\llt 'ria ou ('avaliaria ,l'r,V) t1'lmtd' 'rido,; pam algum <1os
corpo <11\ n:t arma, ClHllO p.·im 'iro:; sal'g"l'nto:j l'a,lt>tel;l
'Olll () Yl'H 'illl( nto nuico (1• -lUO n"is llial'io. ,
maIlllado
apl'('.;('ntar na r '8]" diva I'. l'ola (ll'atil'a, onde segllir. () dumlltl'
o anilO O:i din r;;os CHr o.", (,,'1'1' 'icios o trabalh08
q\lI' tilZP!ll part do prograllllIla: d', as I' ('Ohl::;.
Art. :)1.° 'l'('l"lIIiIlIHlo o allllO ,11' iu h'l\l,~r~J da' P cola
prlltic;lH, () primeiro
ar",'ntu
t'IHI '!t·s I"\'l'olh 'r,to aos
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corpos a que pertencerem,
sendo promovidos a aspirantes
a offíciaes com o vencimento unieo do 500 róis diários.
§ 1.0 Os aspirantes a officines habilitados com o curso
de infanteria ou cavallaria serão promovidos a alferes nos
termos do artigo 147.0 do decreto com força de lei de 30
de outubro de 1884.
§ 2.° Em tempo de paz, quando não haja aspirantes a
officiaes para preencher
os dois terços das vacaturas do
posto de alferes, ficarão em aberto as ditas vacaturas,
sendo, porém, preenchidas
as do terço a que têem direito
08 sargentos
ajudantes
e primeiros sargentos;
em tempo
de guerra,
dado o mesmo caso, serão todas as vaeaturaa
preenchidas por estes ultimos.
Art. 52.0 O posto de aspirante a official é immediatamente superior ao de sargento aj udantc , e s6 será concedido ás pra~'as habilitadas
com os cursos de ongonheria
militar ou de artilheria, ou ás habilitadas com os cursos de infantoria OH cavallnria, nas condições indicadas no artigo 61.°
§ 1.0 Todas as praças que, pela legislação anterior, tinham a classificação de aspirautos <\ ofliciaos, com excepção
dos de que trata o presente artigo, denominar-se-brio
«cadetes», e gosarão todas as regalias o vantagens que, segundo
a legislação vigente, competiam aos aspirantes a offíciaes
nas mesmas condições.
§ 2.° Os aspirantes a offíciacs desempenham as funcções
de porta-estandarte
ou perta-bandeira
e todo o serviço de
officiaes subalternos sob o commnndo do capitães, devendo
ser de prefercncia cmprogndns BOS serviços do instrucção,
§ 3.0 Os aspirantes a oíficiacs ele infnnteria ou cavallaria poderão ser mandados para as escola praticas das
respectivas
armas, nos t rmos do artico 23.0 do regulamento da escola pratica de cavallaria
do 2 de maio d
1890 e dos artigos 32.° e B7.0 do r gulamcnto ela scola
pratica do infuntcria de 24 de abril ele 18\)0.
Art. !'>3.0 Os alumnos (lHe con .luircm os 'ursos ele engenharia ou de artilh ria fj('rão ptomovidos a aspirantes
a
officiacs, com o voncim mto unico de' 00 róis diarios, para
um corpo da rcspectivn arma.
§ 1.0 Os :lHpi rautcs a oíficia s serão promovidos a alferes ou s gundos tenentes para 1\8 va iaturas que oe corA
rorem nos r sp('ctivos quadl'OH.
§ 2.° Os ililpirantcs a om 'iacs eoncorrcrão no primeiro
período com pldO de instrncc;l\o dn rc p 'ctivn 8('ob pt'utica, e do me mo modo ahi serão mandados so autes forem
promovidos a oiUcincs.
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Art. 54.0 Os alferes ou segundos tenentes serão promovillos a tenentes
ou primeiros tenentes quando haja
vacaturas d' ste posto.
Art. 55.0 Os alunmos que concluirem o curso de administração
militar serão transferidos
como primeiros sargentos cadetes, com o vencimento unico de 400 réis, para.
os corpos elo exercito, onde farão o seguinte tirocínio :
1.0 Durante tres mczes, coadjuvarão o primeiro sargento
da companhia na escripturação
o coutabilidade ;
2. o Durante tres mczcs, respond erão por companhia;
3.° Durante seis mozes, serão impedidos no conselho administrativo,
coadjuvando durante tre mezes o thesoureiro
e nos restant '8 o secretario do COH lho administrativo.
§ unico. Terminado
isto tirociuio, terão o vencimento
unico de 500 réis dinrios, e serão distribuidos pelas reparti~õ -s da direcção da admini 'tt'a~ao militar, ou pelos corpos, onde oxercerao as funcções de ecrctarios dos conselho administrativos
e outro!'! auxiliares da administração
r gimental, até lhes pertencer vaga d a .pirante da administração militar com a graduação de alferes.
Art. 66.0 O:; ofíiciacs que obtiverem a carta do curso
de guerra continuam pertencendo
ás ~U:lS armas, e devem
fazer um anno d serviço nos reziiueutos
de artilheria de
campauhr
cavallaria ou infanteria, sendo sei s mez s em
cada uma das rmuas a que não I ertençmn e não fazendo
os <lo cngt'llhel'ia. serviço
m infanteria.
§ 1.0 Os t '11 mtes de infanteria ou cavallaria habilitados
com o curso de guerra e tirocinio do qu' trata o presente
artigo, serão promovidos a eapit:lt\::; n'um quarto das vacaturas que occorrerem d'cst pO, to, quando attinjnm o quarto
superior da c cala dos tCIH'llte8, 'C}J ,Ia. es 'ala geral Hão
lhos (.om}H'tir ante' /l11l1 'lIc ptl.to.
2.° ()i'! tt'IH'lIt.
(1(1 l'lI 'pulll ria
llrtilh 'ria, nns mesmas ('olldi('õ,':'I, . 'I'ao }ll'()}J1ovi(lo:j a t':lpitacs n'lllll oitavo
da:; v<leatt{rll:; ({IH' Ol'!:OJ'l'crCIIl d'c te po to, (piando attinjam
() quarto Imporior da l' cal(~ 11'1 tt Jl 'I\t 8, se antes não lhes
eomp ,til' aqll 'I1lJ posto.
~ 3. o As Ü'PS prillll'irns VllrutUr:lS d capit~o nas armas
de infant ria e ('avaliaria
as ti te primcira!i na d
ngcnh 'ria ou al'tilhl'l'i:~ (11l~ oceorrCl'em dl pois quo qualqucr otlicial :Hl(l\liriu o direito de Cl' l'l'omovido aproveitando as van tagells conccdida.
no
1.0 ou :lo o d' ( t
Artigo, ~t'mo pl't'élH'hi(lll~ ]l I" h!Il('l1te mail:! antigo na
c~('al' geral, e o rl'f'cl'illo ollit-ial Ú ll'Ú promovido rcspc.tivalllt.:lltc lllt 4.a 0\1 .a Val'~\tIlI'H.

*~

ORDEM DO EXERCITO N.o 29

978

§ 4.° No corpo ou serviço do estado maior só poderão ser
empregados officiaes do corpo do estado maior, os actuaes
candidatos
a este corpo e os officiucs habilitados eom o
curso de guerra.
CAPITULO V
Dlffcrentea eonsclbose

regímen dlsclpllnar

(la escola

Art. 57.° Haverá na escola do exercito os seguintes conselhos:
1.° Conselho de instrucção ;
2. ° Conselho disciplinar;
3.° Conselho administrativo.
Art. 58.° O conselho do iustrucção
será composto do
director da scola , como presidente,
e de todos os lentes
e lentes adjuntos,
como vogues, servindo de secretario o
lente adjunto do menor graduação e antiguidade.
§ 1.0 O conselho de instrucção poderá funccionar cm
duas secções, uma de scicncias militares, composta dos
lentes das cad iras La alO. a e respectivos lentes adjuntos, e outra de sciencias de construcçõcs
civis o de minas, composta dos lontes elas cadeiras Ll ." a 17.a c correspondentes 1 ntes adjuntos. Em cada s cção SCl'Ú pr sideutc
o official mais graduado c antigo.
§ 2.° (tnanc1o no conselho se tratar de assumptos relativos a cxcrcicios militares de que trata o artigo 6.°, serão chamados a tomar parte no mesmo cons lho, com voto,
o eommandnnto do corpo de alunmos o os officiuea instru-

ctores.
Art.

[)9.0 Ao conselho

<lo instru 'C;fio, al nu das attrinos regulam ntos, in-

buiçõos quo lhe forem clt'signaaas

cumbe:
1.0 Fazer os apuramentos e as 1istas do ela Hifil':u;ào
dos trabalhos dos alumnos durante a fr '<lu ncia dos .ursos da. escola;
2.0 Consultar sobr tudo que for r lativo ú instru ção
c ao mino theorico e pratico,
propor no gov mo o quo
julgar a bem do ensino ;
3.° Designar
s «oinpcndios, orgnnisar 08 pl'ogr:tmmfls
das cadeirns
'Oi:!
hornrioa, . pt'opor as inetmcçõcs c r .
gulam ntos neccssarios
f\Obn' todns as pnrt 8 <lo onsiuo,
Art. GO.o O COlIHe1ho clisl'iplinm'
{, formado J> -lo 'ommalldnntr
(lo corJlo
:\111111110
, doii:! lente'
ou )cnt adjuntos milit1lr('R d(' :llltignidll<l
OH graduação
inferio!' ti
d'ci:!Hr cOll1lllaJHlml!(', (' dois imltl'ndol'('s, nom 'ados :ll1mlHl~
mente por 'i:!cala, l:!('l'vindo (I primeiro tI pr' identC' o o

ae
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offi<:inl m nos graduado

e antigo de secretario. Incumbe a
dos alumnos, pelas quaes
lhe, devam s r impostas as penas d prisão correccional
ou do exclusão da escola.
Art, G1.o O director da escola tom compctcncia disciplinar igual á dos gcncraes commnndnntcs de divisão, a
r peito dos individuos sob as suas ordens, quando as
infracçõ<,s de disciplina forem praticadas nos serviços deP ndcntcs da escola.
S unico. O commandnntc do corpo de alumnos t m compotencia disciplinar igual á dos eounnandantcs
dos corpos
do exercito,
m r lação ao pessoal do dito corpo.
Art. 62.0 As penas di .ciplinares que podem ser impostas aos alumnos S:lO:
1.0 Para os militares, as stabclccidas pelo r -gulamento
di .ciplinnr do xcrcito, cOJU excepção da baixa de posto
para as praças de prot, a xelu ào temperaria da 'cola,
o a cxclu ·itO definitiva, ficando estas duas ultimas pt'uas
dcpondcut s d confirmação do ministro da guerra;
2.0 Para o civis, as prescriptns no num 1'0 precedente
para. as praças do pret, sendo a reprolinnsão do 2. o o 3.°
graml sub tituidn pela r prchensâo na prcscn~a dos alumuos do mesmo curso, e a prisão correccional pela prisão

e, te conselho julgar

as faltas

na escola.
Art. 63,° Quando o director

rcconh c r que o fado incriminatlo C011 titue crim ou dclicto, proccd rú cm harmonia com as ui po içõe (lo codigo de ju tiça militar, rcmottcndo O r ::;p.ctivo auto de corpo de u ,lido ao commandante (la La divisao militar.
Art. (H,')
{'oll::;clho adlllinistrativo
I' 1'lÍ. compo::lto elo
di!' 'elo}', como pl'l!~i<lcllt·; do cOlUmandantc
<lo corpo <1('
:l1I1I1\no,.:, ColllO fit<l'al; de doi, lenl' ou lentes a(ljllntoi:i
IlOll\C1Ulo
:lIlIlUallll
1\(', ('O1llO \',W,ll'
; ,lo th
otll'eil'o; c <lo
Hjudallk (lo dilo corpo, '011\0 S\'I'l'l t:u·iu.
ullico, COlllpl'le n. 'slt' CUll,clho tU\lo que ai:; ()l' resl> 'ito :l admini ·tr:I<',U) I'l'o!lolllica e '(>lItahilitladc da Ci:ico!a.
Arl. G~).O O
'l'yi!,'o:i do 'ol\:;('lho adminü;trativo
llC1'ZW
Xl'c'utados
cm harlllonia com as (li::;posiçu\'s do l'Clful:tlllCllto da fazenda militar c mais ()l'll·us cm vigor.
o

*

C.\1>I'1'ULO VI
))I

I)OHl~õc div('r n

A I't. ÚG.o TTaYl'r:í na
• coI: au "rl'ito
fluis
um de c..wallal'in . Qutro ti' illflllltCl'ia.

11l l!tOS,

a,

taca-
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§ unico. O serviço clinico dos solipcdes será desempenhado pelo veterinário de um dos corpos da guarnição de
Lisboa.
Art. 67.0 Em cada um dos annos dos cursos de infanteria, cavallaria, artilheria, engenheria militar, administração militar, engenheria
civil e de engenheiros de minas
haverá um premio pecuniario e premios honorificos, que
serão fixados e concedidos pela fôrma que os regulamentos estabelecerem.
Art. 68.0 As propinas de matriculas, cartas e certidões
dos differentes CUl'80S da escola do exercito serão as estabelecidas pela legislação em vigor, sendo as dos cursos ele
guerra e engenheria de minas iguaes ás do curso de cngenheria militar.
§ unico. As propmas serão pagas em duas prestações,
uma no acto da matricula e outra antes dos exames
prova final.
Art. 69.0 Alem do nsino obrigatorio, poderá o gOVlll'Jl()
auctorisar, mediante proposta do conselho de instrucção,
que haja na escola conferencias publicas,
feitas pelo pessoal docente ou por indivíduos estranhos á escola, sobre
assumptos importantes relativos ás scieneias militares ou
de construcções
civis.
Art. 70.0 No fim ele cada anno lectivo o director da escola enviará ao ministro da guerra um relatório indicando
todas as alterações que o conselho de instru ção tiv r por
convenientes a bem do nsino. N'esto relatorio se meneionarlto os programmas das cadeiras e trabalhos praticos,
propostos para o anuo lectivo seguinte.

a

CAPITULO

VII

Díspoalçne« tranaltortas

71.0 O presente

decreto
eré posto em execução
no anno lectivo de 18\)2-1S03, com as modificaçõ s indicadas nos artigos seguintes.
Art. 72.0 Os alumnos dos cursos do infant ria ou cavallaria que se matrieularam
na \ cola no anilo lectivo de
1 91-1 U2, ou nos tUlJlOS anteriores, bem -omo os que
concluiram no dito anno 1 etivo () 2.0 anuo do curso d
engenheria militar ou o 1.0 unno de nrtilh 'ria ou engenhoria militar, frequentaríto
em 'm'I:!OIltrnusitorioa,
as disciplinas dos cUJ'I:!()Srespectivos
estabcl «idos I' 10 prps -nte
decreto, sem comtudo l\lIgrnclItar o numero dI llllllO . fixados para a fI' \(lupncia dos lU smos curso',
Art.
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Art. 73.0 Nos anuos lectivos de 18D3-18D4 e 18D41 Dó poderão matricular se DO CIII'SO de infanteria ou cavallaria praças com menos de vinte e seis annos de idade
que tenham um anuo de bom e eílcctivo serviço na fileira.
Art. 74.0 Aos alumnos que terminarem
o curso de infanteria ou cavallaria no anno lectivo de 1801-1892 é applicado o disposto nos artigos 50.0 e I." do presente decreto.
Art. 75.0 Os actuaes primeiros sargentos graduados aspirantes a officiaes, habilitados com o curso de infanteria
ou cavalluria,
qne terminaram
o referido curso no anno
lectivo de 1 90-1 91, ou nos annos lectivos anteriores,
serão promovidos a aspirantes a ofliciaos, com o v ncimento
unico de 5 O réis, quando t nham m: i de um anno de
serviço effectivo depoi de concluírem o curso e satisfeito
ás prescripçõcs
<Il'ti<>'o1.0 ou ~.'l do d -creto d~ 2 de
setembro de 1 !l2,
Art. í6,o O' alumnos quo terminaram no armo lectivo
de 1 91-1 92 os em os d cngenheria militar ou de artilhcrin
en o promovidos a alferes ou segundos tenentes,
nos termos da legi lação anterior.
Art. 77 ,0 Emqunnto
houver alfer s de eng nheria ou
s zundos tcn ntes de artilheria
Upl'anUlll
rarios, por cada.
duas vaeaturas que occorrer nu d'oste posto s l'á promovido a alferes ou segundo tenente um a pirante a ofíicial da
respectiva ann ,
§ único. Para os eff itos d' t artigo os ten ntes de
enzenheria ou primeiros t nentes de artilheria supranumerarios serão contados no quadro dos alf r s ou segundos
tenente,
Art. 7 ,0 Emqu nto houv r t n nt
cl
llgcnh ria.
ou primeiros tnncntcs cl artilh ria Upl'ullull1Pl'ari08, p r
ada duas vacatlll'llS d' ,:;t posto (1'11. promovido ao PO!!to
illlm cliato 11m alI' 'I' S on ;('gllndo tpll!'n!, ,
Art. 7!).O O. officia
<.!t 'uvallnl'ia 011 infalltl'rin habilitados com o antigo curso da 1111.arma, quando
'(:iam
admittidol! a og'u.ir o l1l'80 (lc gllerl'll, fI' (pt ntarão,
m
tr', mmo~, lIS dif\ ·jplinns prof" srula na l:lcol:Lpolytechnica
de Lisboa, univprsidad
de. 'oimbl'll. (lll :lend 'mia polytcchuiea do l>orto, que fnzclll PI rtl~ do~ prcpara.tol'io
para
os cur os d. inf:lJltt'ria ou eav,lIm'ia () para o
gu ·rra.
unic , O prim ir
. rcrnnd.) {'unem o para a. ndlllisõ

ao

a

sll.o ao curso d

O'nerra, P' I'a

(1m ,j, e

fanteria, realisll.r-f:; ·-hul) m 1!1i3
O primeir
concUl'S pur
meia·

c1

elwallaria

in-

m 1 !ló.
tl· ('ng nhcria. c ar-
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tilheria offcctuar-sc-ha
em 1806, abrindo-se no anno lectivo do 189G-l897 o curso de guerra na escola do exercito.
O primeiro concurso para offi.ciaes de todas as armas
terá logar cm 1898.
Art. 80.0 Emquanto
não houver alumnos habilitados
com o curso de administração
militar e respectivo tirocinio, as vacaturas que occorrcrem de aspirantes da administração
militar serão preenchidas
em harmonia com a
legislação actualmente
em vigor.
Art. 81.0 O actual lente da 3.a cadeira conserva todos
os direitos, regalias e vantagens
estabelecidas
P la legislação anterior.
Art. 82.0 São applicaveis aos actuaes lentes da escola
do exercito todas as disposições do capitulo III do presente
decreto, devendo os que tiverem os postos indicados no
artigo 27. o SOl' distribuídos pelas dífferentcs cadeiras, tendo
em attenção o disposto no § LOdo artigo 24.0 e as conveniencías do ensino.
Art. 83.0 O ministro da gu rra nomeará para reg l' m
provisoriamente
as cadeiras que não forem providas nos
termos do artigo anterior, ou para ex rcerem as funcçõ s
de lentes adjuntos, até que se r ali e o primeiro concurso
de provas publicas, os actuaes repetidores.
§ 1.0 Para exercerem provisorinmont
os careos de I-ntes ou lentes adjuntos que não podérem ser pre nchidos
pela fôrma estabelecida n' ste artigo c no anterior, serão
nomeados officiaes ou cng nheiro
.ivis OH ele minas, propostos conformo dispõ« o artigo 26.0
§ 2.0 ()S offlciaes ou cngcnh iros civis e d . minas, nomeados para exorc 'rem provisoriamcuto o magist rio, n s
termos d'esta artigo, s r~io con idcrados como 1 nt s ou
1 ntes adjun tos effecti vos para os offcitos elos arti <TO B3. o,
58.°, 50.0 e seus pnragraphos,
não d vendo tomar part
nos trabalhos a que se ref re o urtigo s g'uintc.
Art. 84.° O eODS-lho da escola formulará imm diatamcnt o regulam nto e prog'l'flmmaS para os concursos d
pro\'1H! publicas, os prim iros dos q\laes s d v dto abril'
autoa
31 de d z mbro el 1 92.
§ unico. Para OH logar H el lntcs ou 1 ntes ac1junt S
não providos n' 'stes pl'im 'irOH COnCUl'HOH
abrir- e-hao outros, p01' fórma qu' os eandidatoH n' Ill'!:! aclmitti<1oH posl'<lm entrar
m e.' 'r ,icio no principio do anno lectivo c1

ao

1893-1 94.
Al't. 85.0 Os concurl:'os para

I nt s

da

.:1

e

O.' cad i-
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ras e respectivo lente adjunto súmente se realisarão no
anuo lectivo anterior áquclle cm que se abrir o curso de
guerra.
Art. 86.0 O conselho de instrucção da escola submettorá à approvaçfw do ministro da guerra os regulamentos e
providencias neccssarias para a execução immediata d' cste
decreto.
Art. 87.0 Fica rcvogada a legislação geral ou especial
em contrario.
Paço, cm 30 de outubro de 1892.=Jor_qe Candido COI'deiro Pinheiro Furtado -= Ped,'o Victo,' da Costa Sequeira.
Tabella <10 vencimentos 1\1l1l11ae <101)()S,oal dn escola <10exercito
a que se refere o artigo 33.0
I'c.sonl

Ordouado

Director .....•••....••••
, ., Da pat nte Da patent
Commandnllte
do corpo de
nlumucs
ldcm
(a) 3()O.$OOO
600'000
Lente, oflicial do exercito ..• ,
Idem
L ate, engenheiro civil do corIlO de engenheiros
de obras
publicas ou engenheiro
d
minas ........••....
·•· .•
Lcnt adjunto, ofticial do exercito
Da patente (o) 4 O 000
Lente adjunto, cng mheiro civil
do .orpo d ngenheiros de
obrus publica ou engenh i>

1'0

de minas

.

ln, tructor s, capitit
Da patente
'I'cneutcs adjuntos nos iustruIdem
dores
'. . .. .
.
J .ll·UI
Ci l'lIl'giiio 1I\('n' ••••••••••••••
Idem
CI·I'l'tnrio
.
Id '11\
;'\.i1H11\IItl·. do corpo do alumno
111 'III
) liesour .iro ••..........••..
lu ('III
Olli ·itll 11\ hlbliuth seu .....•.
Do p to
(i li III'lh l.'ortilo.....•....•.•.
Idl'm
(l \lI\1'U:\8 •••••••••••••••••••
ld III
SCl'\'C!It(·s ......•...........

eooscco

D categ.s

4. 'O 000 ])e catcg.s
:300 000

(,,) '" 1",1, sun pntent
n10 t lvr-r .11.. '1(.. a 11I1l1"r "ratiftrnç~".
(b) n. h'lIlO1 adjuntus , qunndo sub tituam II 11111<8 11'" ruo
r.'C! h,'l'ÚO n grntlli ação dr 11IItl "'11 logar da li Irut IldJunto.

-

lrul> .11tu on to. l~gAra

aço, 'lU 30 tI vutubro d 1 02. =JOI'!J(~Callclitlo Cordt:il'o Pinh ·i1'o Fw,tado
Pt;dl'o l'ictul' da Co ta &'1llCil·ct.
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N." 2~

Por decreto de 10 de setembro ultimo:

Regimento n.s 5 de infanteria do Imperador da Austria,
Francisco José
Cavalleiros
da ordem militar de S. Bento de Avis, os
capitães, Manuel de Sousa Machado, e Antonio VarnhagClD. de 1\101'aes Bessa.

Por decretos de 24 do mesmo mez:
Estado maior de engenheria
da ordem militar de S. Bento ele Aviz, () c11,Augusto COSMo de Abreu Nunes.

Cnvalleiro
pitão,

Eatado maior de cavallaria
Cavalleiro da ordem militar ele S. Bento de Aviz, o capitão, Joaquim José Ribeiro J unior.
Estado maior de infanterla
Cavalleiro da ordem militar de S. 13 'IÜO de Aviz, o capitão, J 086 de Abreu Macedo Ortigão.

Por decretos de 19 do corrente mez:
Estado maior de engenheria
Cavalleiro da ordem militar de
jor, J acinte Parreira.

. Bento de Avi», o ma-

Estado maior de artilhoria

Cavalleiro da ordem militar de '. B nto 110 Aviz, o
tenente coronel, Alfredo Augusto 8ehiappa Monteiro de
Carvalho.
Reformados

Cavallciro ela ordem militar de '. Bento II Aviz, o major,

Mathias

Joaquim

Fernandes.

Por decretos de 20 do mesmo mez :
3.' Divisão militar
Exonerado
do sub-chefe do estado maior, () tenente eoronel do corpo do istado maior, Fernando do nlngnlha s
de Men: z('l:!, p lo haver requerido.

Sub-chof

<lo ostado maior, o mn] r do

01'1'0 110

maio)", Alfi' do P ireira Tuv ira de l\I:l"alha is.

stado

ORDEM
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Regimento de oavallaria. n." 7
Tenente,
o tenente de cavallariu
disponibilidade,
Manuel José da Silva.

cm

Regimento de infanteria n.s 11
Para gosar as vantagens estabelecidas no § unico elo artieo 1. o da carta de lei de 18 ele maio de 1 '60, nus termos
§ 2.° (lo artigo 13.Q da carta de lei ell' 13 de abril de
1870 o capitão, Augusto Rogerio Gonçalves dos Santos,
por ter completado dez anuos de serviço cílcctivo no referido posto.
Regimento de infanteria n." 14
Para go ar as vnntag ns estabelecidas
no § unico dr}
artigo 1.0 da carta d lei de 1 de maio de 1 65, nos termos do artigo 13.0 da carta de lei de 25 de abril de 1876,
o cirurgião mór, José Victorino de ousa e Albuquerque,
por ter completado dez Ill1110S de serviço eíleetivo 110 re-

ag

ferido

exercício.

Regimento de infanteria n.O 24
Tenonte, o tenente de infante ria em disponibilidade,
bino de Monez . Leal.

Al-

Disponibilidade
() capitão de cuvallarin cm inactividade t mporaria, sem
vencimento, Joaquim Alberto de Qu .ir z Ahrnnches, pelo
haver requerido.
() tenente d infunteria
m inn .tividade
tcmporaria,
Gualberto
Mauricio Jorg
d Lima, por t '1' :-;ido julgado
prompto para todo o serviço I' la junta militar (lu sande.

Por decretos da mesma data:
Reformado , na conformidade da lei, o C01'OllCI do regimento de cnvallaria n.? 7, 'arlos
laudíno Dia;
() apítito d infanteriu
cm inactividade
tl'mpOI'lll'ia,
Antonio Augusto Percirn ; , () t n nt elo rogim nto de infantcria
n. o :?4, Ale. undre dos 'auto:<, pelo haver '111 r 'querido, c
terem !'lido julgados mcnpllz<'. pela junta militar (} saude,
'te, de todo () 'rvi)o, e aqucllc , do .,.t·rvi~'o adivo.

Por decreto de 29 do mesmo mez:
Disponibilidade
() (\lf('r
d illfanteria da gunroà
Antonio llarho~a J unior.

lUnllicip I do Porto,

986

3.0-Por
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4." Divisão militar
Exonerado
de adjunto, chefe da repartição de recrutamento e reservas,
o major do corpo do estado maior, Alfredo Pereira Taveira de Magalhães.
Adjunto, chefe da repartição de recrutamento
e r servas, o capitão elo corpo <lo estado maior, Eduardo Alberto
Leão Marrecas Ferreira.
Regimento de oavallaria n.s 3
Alfer ss, o alf eres do regímen to de cavallaria
riato Augusto da Gama, I' .lo pedir.

n. ° 5, Vi-

Regimento de oavallaria n." 5
Tenente coronel, o tenente coronel do regimento n. °
de cavallaria <lo Príncipe Real, Carlos Basilio Damasceno
Rosado.
Regimento n.s 8 de oavallaria do Prinoipe Real
Tenente coronel, o tenente coronel do regimento d
vallaria n.? 5, Domingos Antunes ela Silva.
Regimento de oavallaria n.· 10
Tenente, o t mente do regimento
de cavallaria
João Maria Lopes.
Regimento de oaçadores n.· 10
Alfl'l'l's, o alferes do regimcuto (le caçadores
Luiz Dias Alvar -s.
Regimento do caçadores n,> 12
nlícros do I'l'giml'llto de caçadoree

Alferes, O
João Maria Ferraz

I

ca-

n. o 7,

11.° 12,

n. o 10,

Junior.

Regimento de infantaria n.s 3
Capitfto da 1. a companhia do 1.o batalhão, o apW'LIl elo
regimento de iufauterin 11.° lU, Josó Nicolau (b Costa Liz.
Tenente,
o tenente do regimento do iníant 'ria n, o 1 Z,
Carlos .F -liznrdo das Nov 'S Dunrt ,pel
pedir.

Capitão

Regimonto de infanteria n.· 10
do 1.0 lJatalllt~o, o c:1pit:io

<la La companhia

regimento do infantcria n.? 3, Filipp
})ia~, p ·10 p xlir.

ao

Jueomo de Sousa
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Regimento de infanteria n.s 20
Cirurgião
de artilheria
pelo pedir,

ajudante,
o .írurgiào ajudante elo regimento
n, ° 3, José Belleza da Costa Almeida Ferraz,
Regimento de infanteria n.s 21

Capitão da 3.~ companhia do 2.° batalhão, o capitão do
regimento
de caçadores 11.° 7, Antonio Gerardo de Oliveira Junior,
Quadro dos facultativos militar
Cirurgião aj udan te, o ciruraião aj udante do regimento
de infanteria
n.? 20, Joaquim Augusto de Almeida Ferreira, pelo pedir.
4.° -

Secretaria d'esíade dos negocio da guerra-Direcção

geral- ta Rrparlição

Declara-se:
1. Que por decreto de 9 de junho ultimo foi conferirlu
a mercê do grau de cavalk-iro da ordem militar de [osso
Senhor J esus Chri 'lo ao t nentc do regimento de infanteria n." 11, Francisco G0lUe'
arueiro.
2. o QllC por decreto de 15 de setembro ultimo foi conferida a mercê do grau d counn mdador da ordem militar
de S. Bl'J1tO de Aviz ao tenente coronel de infunteria em
dispollibilidacl , José Auzusto Pim nta d Miranda.
J. ° Qne por decreto da mesma dnta foi conferida a medalha de prata para distincçâo c premio concedido ao merito, philanthropia
c ccn 1'0udade, ao primeiro tenente do
r '<rilll nto de artilh ria. n. o 13 (nctunlmcutc no regimento
de arlillu-ria 11.0 1), 11 mrique Mitch ,li de Paiva louc iro,
ao :-;gun<lo cabo .onductor n.? !l71 de matricula
c
11." 28 <11t :l.a bateria d', qu 'll
l'Pg'in\l'lIto Alexandre
dos
,'anto>" por hnv r nn salvo, com orajosa dc·clic:\)uo . l'Ü"CO
da propriu vida, o primeir
cabo .ondu ·tor ]).0 1:;} :3 de
matri .ula o la da. H. hateriu do l' ferido rí'gimcnto do
Ill'tilheria n.O :.3, )[mlll·l Rib 'i..o, Cplt', 'Jll 2 tI, agoi:!to ultimo, c~t 've
m ri,,('() <lo Hl' at()gar, quando 'om outra:!
pra 'a~ do PU r 'gilUcnto toma\"3, hanho nu '1' jo.
4." Quo pur dccr ·to <le 24 dI' , 't('mbro ultimo foi :.lO'1'adado 'om o titulo cIp vi" 'olld d l\lolltp Brazil, ('m \iüa,
o g neral d ul'ig;H1a ('ommal1elant!\ Ílltl'rillo d: 4:' tli\'i ·ao
militar, JOtl' )Iat·ja, ;\h"<l1'(' (luinlillo.
5."
li' por
d' 'r ·t) <la llll'~mtl dat: foi 'ullfcl'i!la :\
lU r 'to do OTan tI(, comllll'lldatlo1'
da O!'cl'lll militaI' ele
. B 'ulo d Ayjl' ao m:001' do ' tado maior d' artilh 'ria,
I)
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(actualmente adjunto addido á escola e serviço de- torpedos),
Zeferino Norberto Gonçalves Brandão.
6.° Que pOl' decreto <lo 28 de setembro ultimo foi conferida a mercê do grau de comm -ndador da ordem militar
de S. Bento de Aviz, aos coroncis, do estado maior de
engenheria,
J oaquim Pereira Pimenta de Castro, do rt'gimento de caçadores n.? I, Manuel de Azevedo Coutinho,
do regimento de caçadores n.? 12, Antonio Maria Celestino de Sousa, do regimento de ínfanteria n. o G, J OSÓ J oaquim Pinto de Almeida,
e do regimento
de infanteria
n.? 22, Cesar Augusto Barradas Guerreiro; ao coronel de
artilheria
sem prejuízo de antiguidade,
J oaquim Carlos
Paiva de Andrada ; aos tenent '8 eoron 'is, do regimento
n. o 4 de cavallaria do Imperador
da Allomanhu, Guilherme II, J 08Ó Honorato de Mendonça, e do estado maior de
infantaria,
Eduardo Augusto Rodrigues Galhardo;
ao major do corpo do estado maior, João Martins de Carvalho
Junior ; ao cirurgião de divisão <la La divisão militar, Antonio Manuel da Cunha Bel! 'TIl; e ao prim -iro official <la
direcção da administração
militar, com graduação de tenente coronel, Frederico
Ernesto (I, Avellar 'I'elles.
7." Que por decreto de 19 do corr nte mez foi conferida a mercê do grau li official da antiga, nobilissima e
esclarecida ordem de S. 'I'hiago, do merito sei ntifico, litterario e artístico, ao capitão de engenheria,
J osó Gonçalves Pereira dos Santos;
8.° Que por decreto
:la mesma data foi CODD rida a
m rcê de cavnll iro da m sma ordem ao cirurgião mór do
exercito, JOlLO Vic nte Barros da Fonseca.

5.°_ Secrelaria d'estado dos negociosda gnerra-Direc~ão gcral-P
Condecorados
do r guiamento
bre de 188G.

nel,arti~ão

com a medalha militar, em c nformidado
approvado por d <':1' to d 21 d d 'zm-

u1l,)nr

o:ru.l>0r"ttun n-to

Estado maior do engenhería
Capitrio,

prata.

Augusto

mr d

Abreu

Regimento de artilharia

~ gundo cabo n. o 13 da
bel - 111 dalha d prata.

G. a

un

-

medullu;

<la

n.O 6

ompanhia,

J é

h:tm-

9R9
Regimento de cavallaria n." 2, lanceiros de EI-Rei

Alferes, José Julio Pessoa - medalha de prata.
Regimento n." 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II
Primeiro cabo n.? 23 da 3.a companhia, Joaquim Gon-

çalves de Miranda - medalha de cobre.
Tenente,
lha de prata.

Regimento de cavallaria n." I)
Alfredo Augusto J acome de Castro -

meda-

Estado maior de infanteria

Coronel, João Lopes
prata.

oeiro de Amorim - medalha de

Regimento de caçadores n." 3

Primeiro sargcn to n. o 3:3 da 4. a companhia elo 1.0 batalhão, Camillo Aucu to Affonso -mcdalha
de cobr '.
Regimento de oaçadores n.s 7

T en ente, Quírino Firmino Machado - medalha de prata.
Regimento de infanteria n.s 3

arg nto ajudante, Balthazar José]
prata.

rraz - medalha de

Regimento de infanteria n.· 4

'gundo sargento n.? 2 da 2.a .ompanhia do 1.0 batalhão, J 01.1.0 de Sousa alludo - medalha de cobre.
Regimento de infanteria. n." 6

a.a

gundo sara nto n.? .3 ela
ompanhia do 2.° batalha, Av lin Jo '. Pir s - m xlalha d 'obre.
Regimento de infantaria n." 7
• gundo sarguuto 11.° 4!) eh 1." compnnhia d 1.0 batalhão, J OR' lo.ugt·uio 1"1' irn ela • ilvn, m «lalhu tI, cobre.
orreciro

Regimento de infanteria n.· 13
n.? 23 da 1." compnuliia elo 1.0 batalhão,

José

Antonio - m dalha de cobre.
Regimento de ínfanterta n.• 20

egundo
arg nto n.? 5 ela 2.01 ompnnhiu
lho o, Manuel Barbosa -lU dalha d prata.

Iajor,
prata.

Regimento de info.nterio. n." 21
r gorio J o. ú P r 'ira da ~ il\'a. -

do 2.° bato ~

m dalha de

ORDEM DO EXERCITO N.o 29

990

Regimento da infantaria n.O24
Sargento ajudante, Antonio da Fonseca Salvação - medalha do cobre.
Scgundo cabo n.? 20 da 4.a companhia do 1.0 batalhão,
Manuel dos Santos - medalha de cobre.
Soldado
de cobre.

Guarda municipal de Lisboa
n.? 31 elo 2.° esqundrão, José Roxo -

m dalha

Guarda fiscal
S 'gundos sargentos,
n." 73 da 2.a companhia elo batalhão 11.° 2, Joaquim Ribeiro de Mendonça, e n ," 57 da
4.a companhia do batalhão n ,? 4, José Vieira - medalha
de cobre.
Primeiro
cabo n." 225 da 4.a companhia do batalhão
n. o 3, Abilio Augusto Rodrigues - medalha de cobr '.
Primeiro cabo graduado 11.° 167 da 2.a companhia do
batalhão
n.? 3, Bernardino
José de Sousa - medalha de
cobre.
Soldado 11.° 65 da 2.1\ companhia do batalhão n." 2, José
Tavares Fernandes - medalha de prata.
Soldados, 11.° 221 da i:P companhia do batalhão n ," 2,
Luiz Dias, n." 111 da 1.a companhia do batalhão n.? 4,
,/José Maria de Sonsa, e n." 161 da L" companhia do batalhão n.? 4, Antonio Maria Pereira - medalha de cobre.

General de brigada cm serviço no minist rio das obras
publicas, Euzebío Marc lly Per im-m
dnlha doiro.
Vctcrinario
do 2.a classe em serviço no miniatcrio das
obras publicas, Jono Fen' ira da Silva-medalha
do prata.

6.o-Secrclaria

d'rslado dos IIrgocios da guerra - Dirrfção gcral- P nrpilrli~ã()

Declara-se
que no aia 22 do corrent
m Z se fI}>1' H
tou n' 'sta secretaria d' estado
alfer H d infant ria s
prejuízo d antignidade,
Annibnl Severo de Jarvalhu
Sousa, por ter }'t'gr ssado do ultramnr,
nrl con sluiu
commissão, pelo que fi(!a 1111, arma 11 qne ]I l'lenCC om
posto que t m \' na situa<:lto <1. diHponibilidad .

7.o-Secrclilria

nm
a
o

d'cslado dos negocios da guma- J)irrc~ão gml- 2.~ Rrparlição

ua Mngel:ltado EI-Rei manda c1 clara!' caddl por H'
hOD(lida nnK diHp()si~·Õ H das r:lI'tas de I i de

Rt'har compr

ORDE~I DO EXERCITO N.· 29

991

17 de novembro de 1841, 5 de abril de 1845 e § V do
artigo 52.0 do doer to de 30 de outubro do corrente anno,
a praça abaixo mencionada:
Regimento n." 5 de caçadores de EI-Rei
Primeiro cabo D.O 36 da 2.a companhia e 1:762 de matricula, Julio de Ornellas Perry da Camara.
8.°_

Secretaria d'estado dos ncgocios da gllma- Direc~ãogeral- 2.A neparti~áo

Manda

Sua Magestade

EI-Rei

que, em analogia

com o

§ 2.° do artigo 129.° do r gulamcnto das r servas de 31
de dezembro ultimo, se averb em no r gisto disciplinar e
cadernetas, quando as pra~as pa sarem á segunda reserva,
todas

ati autuações

qu'

por transgr

'Hti8.0 das (liHpoRiçoes

d'aquelle regulam nto foram r mettidus para juizo, embora
as auctoridades
militar"
não t zuhaiu ao tempo conhecimento da penalidade imposta; procedendo-se
d'e 'te modo
em harmonia com a nota (a) do ver o da pagina E-1 do
modelo n.? 3 do citado regulamento e coro o exemplo 2.°
da pagina 540 da ordem do exercito n.? 22 do corrente
anno.
!:). O-Seu

taria d'estade do' negocio da guerra - Direcção "cral- 2.a IIrllarli~áo

ou'

Tendo-se
rvado (lU a inseripção do mane sbos remido como praças da Regunda reserva não t .m sido f ita
r gularmente
fi alguns
districtos d recrutamento
I'C'erva, visto t remos considerado OH ditos mancebos ('01110
praçati da (~gllnda res 'na .cm (Pl l'Htl'S hajam pr stado
juram nto no respectivo districto : manda
'ua Ma~ tau
EI-R ,i (lue OH commaudantes
dos distrii-to« d(' r x-rutamvnto l' r svrvn 1l;~0alistem o. mancebo!' remidos som
que st 'H pc .soahn .nte pr 'st sm jurumento na ~l·,tl(' dos di~,tri ,to' l'm <lU uC>-Il:iam dOlllil'ilial"s',
l'Xl'cptlllllHlo-s' unicam nte OH 'lll' r l'iJ 'Ill Il:1H proyincia
ultramarinas
ou no
cstrang iro 'lU' I:!l' r mi l'am por pr()cura~iw, o. CfllaCH ~ rito c()ll~id raaOH ali:-;fnuo>-l <le '<1<' a data da l'cmil'br..o !lo
dibtrictod
r l'l'ut:llllcnto 'l'C' 'rY<l 'Ill quc "ta bC
duou
ou no di ·tricto (pt o prol'madol'
,('olh l'.
'

m

J O. 0_
(f

cr taria d'e'lado do Ilfgocio da guma- Direcção gml- 3.a R"pnrtiçro

na. Mag) 'tad
nto~ gradllados,

EI-R 'l
cadl'lc.,

d ,('Iurar primeiros
om o v n 'illl 'llt d' 3

~ar-

1l11llHla

O

l'('j
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diaríos, na conformidade do disposto no artigo 37. ° do decreto de 11 de dezembro de 1851 e § 1.0 do artigo 52.0
do decreto de 30 de outubro do corrente anno, as praças
abaixo mencionadas, por haverem concluido o curso do real
collegio militar.
Regimento de oavallaria n.s 2, Iancaíros de EI-Rei

Soldado n. os 2:503 de matricula e 8 da 1.11 companhia,
Antonio José Lobo de Abreu.
Soldado n.OS 2:504 de matricula e 13 da 2.11 companhia,
Manuel Ventura de Araujo.
Regimento de oaçadores n.· 1

Soldado 11.°5 1:403 de matricula c 51 da 2.3 companhia
do 2. e batalhão, Annibal Gonçalves da Costa.
Regimento de infanteria n.s 16

Soldado H.O 1:754 de matrciula e 26 da 4.11 companhia
do 2.° batalhão, Theotonio Maria da obrcga Pinto Pizarro.
S

Regimento de infanteria n.· 17

Soldado n.OS 1:618 de matricula e 29 ela 2.3 companhia.
do 1. o batalhão, José Maria Eugenio da Silva Trindade.
11.

°-

Dil'rcção da admin istração militar-Sc('~ão

do gahinere

Não podendo um dos primeiros sargentos que r 'qu reu
ser admittido ao COnClU'i:lO para aspirnntes da aduiiuistração
militar, chegar ri Lisboa antes do proximo mez de novembro: declara-se que fica adiado o referido concurso pura
o dia em que opportunament
for annunciado.

12.0 -

Direcção da administratão mililar-

La nrllarli~ão

Postos, graduação e vencimentos com que ficaram os officlaes abaIxo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes
haviam sido conferidas:
Com a graduação (lo major
o soldo tl r)J~OOO r ',is
mensa s, o Cl.lpitliodo regimento <1 infantoria n, o 13,J oaquim Rodrigues g8t vcs Mascnrcnhas, reformado p ,la or-

a

<lo xcrcito n. o 2G a 23 dr. setembro ultimo.
om o p08tO de teu nt
o soldo de 3f>5000 r ',is ni 'n-

III
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saes, o tenente almoxarife,
João Maria dos Reis, reformado pela mesma ordem.
Com o posto de alferes e o soldo de 18~OOO róis mensaca, o alferes de infanteria, José de Oliveira Magalhães,
reformado pela ordem do exercito n. ° 27 de 1 do corrente
moz.
13.0-Dircc~ão

da adminislração mililar-2.a

Rellal'ti~ão

Declara-se:
1.o Que o preço por que saiu cada ração de pão fornecido pela padaria militar no mez de setembro ultimo foi
de 41,48 róis.
2.° Que as rações de forragens no mesmo mez saíram
a 257,2 róis, sendo o grao a 19 ,6 róis e a palha a 5 ,52
réis.

14.0-Licenças concedidas por motivo de molestia aos oIDclaes e empregados abaixo mencionados:
Em sessão do 18 de agosto ultimo:
Regimento n.s 1 de infanteria da Rainha
Major, José Joaquim do 'ousa Mimoso, cincoenta dias
para continuar a convalescer.
npitão, Pedro ele Sousa Moura, quarenta dias para se
tratar cm ares do ·ampo.
Regimento de infa.nteria n.s 2
Alfcre " Eduardo Augu ·to da (10 'ta Braklam , 'qual' nta
dia para fazer uso de banhos do mar, a começar em 30
(1 ngosto ultimo.
Regimento de infanteria

n.O 7

Alf rl'l:l, Raul da Silva Pinheiro Chnga , cin .ocntn dia
para fazer no d ' h: Ilho. do mar c mais tratam nt
Regimento de infanteria n.O15
Alferes, João Ortigão P res, S .. .nta dia' para convalesem' cm ar s putrios.

Aspirante

Direoção da administração militar
com gl'aclua)<lo d alfcr " Frunci

co Amado

da Silva ;-.\:lmpnio,c
t; 'llta dia' p.lra fazl'r II o da'
uguas
do
'rez na 'na ori 1'1' rm
mais tratam into,
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Em sessão de 25 do mesmo mez :
Regimento de caçadores n.· 6

Major, José Julio de Cerqueira, quarenta dias para fazer uso das aguas de Felgueiras na sua origem, a começar em 1 de setembro ultimo.
Tenente, José Pinto de Almeida, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar, a começar em 16 de setembro
ultimo.
Em sessão de 29 do mesmo mez:
Regimento de caçadoras n.· 10

Capitão, Frederico Augusto Madeira, sessenta dias para
se tratar em ares pátrios.
Regimento de oaçadores n.· 11

Capitão, João Ignacio Peixoto de Sequeira, sessenta
dias para fazer uso interno e externo das aguas thcrmaes
do Valle das Fumas.
Regimento de infanteria n.s 21

Tenente, Jacinto dos Reis, trinta e cinco dias para se
tratar em ares patrios.
Em sessão de 1 de setembro ultimo:
Corpo do estado maior

Coronel, Eduardo Ildefonso de Az vedo, quarenta c
cinco dias para fazer uso das llg-uas sulfurosas no stabeIecímouto a S. Paulo, a começar cm 15 de s .tcmbro ultimo.
Tenente, Alfredo Mend s de Magalhães Ramalho, trinta
dias para fazer uso das aguas de Vidago na sua oric m.
Regimento do engenheria

Tenente, Manuel d Campos Ferr 'ira Lima, sessenta.
dias para fazer uso elas aguas d Vidago na sua ol'ig m
mais tratamento.
Regimento de artilheria

Picador de 2.:' .lnss , Antonio Maria
para fazer uso de banhos do mar.

n.> 1

sar, trinta <lias

Regimento de a.rtilharia n.> 2
Cllpitiio, Luiz Candiclo de Albuquorqu« do Amaral

doso, trinta dias Jlara fazer uso de banhos do mar.

\\1'-
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Regimento de artilheria n.O3

Primeiro tenente, Carlos Augusto Coelho de Vaseoncellos Porto, trinta dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de cavalla.ria n.s 2, lanoeiros de EI-Rei

Alferes, J osé Antonio da Silva Borges, quarenta dias para
se tratar.
Regimento de oavallaria n.> 3

Tenente, João Theodoro Lopes Valladas, trinta dias para
se tratar cm ares do campo.
Alferes, Emílio Cesar de Andrade e Sou 'a, sess nta
dias para se tratar.
Regimento n.s 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II
Capitão, Adelino Pimenta, trinta dias para fazer uso de

banhos do mar.
Regimento de cavallaria n.s IS

Capitão, Luiz Rodrigues
se tratar.

Carreiro, quarenta

dias para

Regimento de oavallaria n.O9

Tenente coronel, Augusto Hedwiges ao Amaral, quarenta dias para. fazer li o das aguas do Gercz na sua origem e mais tratamento.
Regimento n.O2 de caçadores da Rainha

AID res, Adelino Franco Vieira Gaio, trinta dias para se
tratar em are' <10 campo.
Regimento de oaçadores n.s 3

Tenent , Manu 1 Aucusto T ,L· ira de Castro, trinta
dias para fazer u o ela aguas do l r z, na na origem.
T nente (actualm ntc no reeimcnto de infantaria n.? 21),
J nlio Augusto Pro 11 'a, trinta dias para. fazer uso de banho' do mar na Povoa de Varzim.
Regimento de caçadores n.s 4

T nente, Domingos

I nd s, e. s nta dias para s tra-

tar.
Regimento de infanteria. n.O 2

apitao, Jofw Baptista do ruz iro cixns, trinta dias
para se tratar m ar pátrio s,
T nente, JO'é Mnnu 1 um iro Brito, cincoenta dias
para 011\':11 c r m ar pntrio i,
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Cirurgião ajudante, Manuel Justino Ferraz de Azevedo, eincoenta dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de infanteria n.>4

Capitão, Francisco Antonio Potte, quarenta dias para se
tratar.
Regimento de infanteria n.O6

Major, José Maria Durâcs de Faria Bilton, trinta dias
para se tratar.
Capitão, Albano Mendes da Fons a, trinta dias para
fazer uso de banhos do mar na Foz do Douro.
Alferes, Alexandre Martins Mourão, trinta dia para se
tratar.
Regimento de infanteria n.s 11

Tenente, José Marque , eincoenta dias para fazer uso
de banhos do mar,
mais tratamento.
Regimento de infantaria. n.v 12

Capitão, Francisco de Paula Osorio Saraiva, sessenta
dias para s tratar.
Cirurgião mór, José Maria Rodrigues da Costa, sess nta
dias para se tratar.
Regimento de infanteria n.s 13

Major, Candido da Mata Ferreira, trinta dias para fazer uso de 1>:m11Os
do mar na Foz do Douro.
Capitão, Francisco Guedes de Alm ida Osorio, trinta
<lias para fazer uso d banhos do mar na Poz <lo ] )OUl'O.
Regimento de infanteria n.v 17

Alferes, Gaspar da Cunha Pr lada, S H enta dia para
e tratar.
/lP llão d 2.:\ clnss ,Julio
r ar P '1' ,ira <la ilva, quarenta dias para fazer uso dos banhos ulfurosos no tabel cimento a . Paulo.
Regimento n.s 18 de infanteria do Prinoipe Real

Major, Virinto Lusitano
abrnl, trinta dias para faz l'
uso de banho do mal' na Foz do ])0\11'0, a OID 'ar -m
15 do setembro ultimo.
Capitão, Antonio dI\, Silva Dias, trinta dins para faz l'
uso das agua' do G '1' Z na na origem.
Teuente, Alu rto Hypolito P r .ira do Ar. uj , .incn nta
dia para faz r II 'o d banho: do mar 11:1 Foz elo DO\11'o
. mais trntauiento.
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Regimento de infanteria n.· 22

Alferes, Joaquim Teto de Oliveira, quarenta dias para
fazer LlSO de banhos do mar, a começar em 7 de setembro
ultimo.
Regimento de infanteria n.· 23

Tenente, Adolpho Butler Elerperck, quarenta dias para
se tratar em ares patrios.
Alferes, Tito Vespa iiano de Andrade e Castro, quarenta
dias para fazer uso de banhos do mar.
Quadro da arma do infanteria

Alferes, Anselmo Augusto Coelho de Carvalho, trinta
dias para fazer uso de banhos do mar na F~h do Douro.
Direcção da administração militar

Aspirante provisorio, João de TIrito Pimenta de Ahneida, trinta dias para se tratar.
.
Aspirante com graduaç:w de alfer s, Arnaldo Josó de
Pu ssos, quarenta dias para faz r uso das aguas de Vidago
na sua origem e mais tratamento.
Aspirante com graduaça.o do alfere , Joaquim imê .s
da esta, sessenta dias para Ü1Zel'uso de banhos do mar
e mais tratamento.

15.0

_

Licenças registadas concedidas aos omciaes abaixo mencionados:
Regimento de artilheria n.s 2

ao

npitão, Luiz 1an<lido
Albuqu 'rqu do Amaral ardoso, nov enta dias.
Prim .iro tenente, Jauuario do Araujo I: mos, noventa
dias.
Regimento de artilharia n.· 3

Prim iro
dias.

t mentv,

Fruncisco P

's:;na

(ll' Barros c ';\., dez

Rogimento de artilharia n.O4

\lpitr~o, J o . '.
cinco <lias.

onçnlve

Gnimam

's -., rodio,

vinte e

Regimento de oavallaria n.s 1, lanceiros de Viotor Manuel

apitl\o, Adriano de Figueiredo Fnz 'nua Yi
c vint dias.
Regimento de infantaria n.O11

'l'cnente,

J osó 1\Inl'qu 's, trinta dia".

'g1l"1

cento

!J!J8
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Regimento de infanteria n.· 12

Cirurgião
dias.

mór, José Maria Rodrigues

da Costa, oito

Regimento de infanteria n.s 17

Alferes, Gaspar da Cunha Prelada, cento e oitenta dias.
Regimento de infanteria n.v 19

Tenente, Antonio Bernardo de Brito e Cunha, prorogação por cento e oitenta dias.
Regimento de infanteria n.v 21

Tenente, Julio Augusto Proença, quarenta dias.
Regimento de infanteria n.· 23

Tenente, Antonio Lourenço
trinta dias.

Ferreira,

prorogação por

1 G. c - Foram confirmadas as licenças registadas que o commandante
geral de engenhena e os commandantes da 1.:\, 2.a e 4.:1 divisões militares concederam aos officlaes abaixo mencionados:
Estado maior de engenheria

Coronel, J osó Band ira Coelho de Mollo, d 'Z dias.
Regimento de cavallaria n.· 3

Alferes, Emílio Cesar de Andrade

Sousa, trinta dias.

Regimento n.s 5 de caçadores de EI-Re1

Tenente coronel, Alcxandr
Pinto, dez dias.

Alberto

da Rocha " 'l'pa

Regimento de infanteria n.s 23

Tcn .nte, Antonio

Lourenço l!' irrcira, CJUillZ' <limo

Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Está conforme.

o

director geral,

(

N.O 50
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
10 DE NOVEMBRO DE 1892

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1. o - Decretos
Secretaria d'estado dos negocios da guma - Direc~ão gml-

3.a Repartição

Em conformidade
com os artigos 4.°, 12,0 e 81.0 do
plano de reorgani açao da escola do ex rcito approvado
por decr sto d 30 de outubro ultimo: hei por bem dei srminar que o conselheiro J osé Joaquim de Castro, general
de divisão e actual lente proprietarío
da ref 'rida iscola,
seja provido, como propri~tario, no legar de lente (h 3.a
cadeira da escola do exercito.
O ministro e s cretario (restado dos negocios da gu 1'1':1
assim o tenha '111 ndido e faça executar. Paço, cm 7 UO
novembro de 18U2, = REI. -J01'!}e Candido Cordeiro Pi1

nheiro Furtado,
Secretaria d'e tade do' negocio. da guetra-DirH~ão

geral-3.a nl'llilrli~ão

Em conformidade com o' arligoH 4,°, 12.°, 27,0 e 2,"
do plano ue l'l'ol'ganiHa 'uo da ('l-Icola do e ter itu approvado
por dt'creto de 30 de outubro ultimo: hei por bem d -tvrminar que nos lugar 's de I 'lÜPS <ln rl'fl'rida escola f;(~am
providos os aetuues I-ntes, constuutes da rl·laça junta,
qUl' faz parte d'estl' decr rto • com 'Uc baixa a ','in'nada
pelo mini ·tro e secretario d' estado do neco .ios <la gnel'm, para terem no novo quadro da -scola do ('xercito ti
collocação qu· a ref 'rida r '1, )1\0 indica.
O ministro e ecrctario d\'. bulo IOll m-gocíos <111, glll'l'l'[1.
a im o tl'nha mt .nrlido <.1 faça (' xvcutnr. P,u;o, vm 7 <1(.
novembro clp 18n2.
HEI. =.!ol'!/e Onu/irIo ()ol'r!eil'!I 1>;nhl'il'o Plll'illl/O.
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Relação a que se refere o decreto d'esta data
4.a cadeira - Francisco Felisb rto Dias Costa, capitão
de engenheria.
5.a cadeira - Antonio Vicente Ferreira de Montalvão,
tenente coronel de artilheria.
11.:1. cadeira - Antonio Eduardo Villaça, capitão de eugenheria.
12.a cadeira - José Emilio Sant'Anna da Cunha astel-Branco, tenente coronel de ngenh ria.
13. a cadeira - Luiz Feliciano Marrecas Ferr ira, major de engenheria.
14. a cadeira - Conselheiro Frederico Ressano Garcia,
engenheiro do corpo de engenheiros d obras publicas.
15.a cadeira - José Jeronymo Rodrigues Monteiro, capitão de engenheria.
16.a cadeira - Antonio Carlos Coelho de Vaaconcellos
Porto, capitão de engenheria,
Paço, em 7 de novembro de 1892. -Jorge (landido Cm'deiro Pinheiro Furtado,
Secrelaria d'estado dos IIrgocios da guerra- Direcção grral- t,a Reparti~ão
Em conformidade com o disposto nos artigos 2.0 83. o
do regulamento para a organisação da r erva elo exvrcito activo, de 31 ele d 'Z mbro do anuo próximo passado :
hei por b m nomear pharmac utico de H.a .lasse d 1'serva, com a graduaçâo d alfpr('H ele reserva, o pharmnceutico, J osé Pedro ~ avi r Rodrigüo, P lo hnver r 'qu rido e star nos t rmos da lei.
O ministro
secr tario d' e tado dos nezooios da gu rra
assim o tenha entendido o faça executar. Paço, Dl 8 do
nov mbro de 1892.
REI. = JOI'ge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
T

=

Secretaria d'eslado dos negocios da guerra - Direc~ão grral- t a Rrparli~lo
Convindo r unir m um uni 'o docum nto todas as disposições relativas a bandeiras
ataudnrt selos ('Ol'pOS
CXOl' ito,
b m assim simplilicnr l' tornar uni formos OH
r iepectivoe padrõ : h ,i por h \1l1 decretar o s \guint :
Artigo 1.0 A bandeira 1I1/1H92 A(1!'!Í (1 seda nznl (' brnuca, bordada a retalho
cordão, conforme
mod -lo jUlIto .
. 1.0 A bumlcira ser:\' quadrada,
dl' lm,:30 1\ IIUlo, bipar ida vertical
jO'ualm 'lltC cm azul l' bmllco, fi 'aIHlo

a

°
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o azul junto II. haste e enfiando n'esta por uma bainha da
mesma seda azul.
§ 2.0 No meio da band ira estarão bordadas, n'uma
outra face, as armas portuguesa , cercadas por dois ramos de loureiro, ligados no seu cruzamento
por um laço
de fita da seda encarnada de que pende a cruz da ordem
militar de Nosso Senhor Jesus Christo, e tendo inferiormente uma fita branca com a legenda official do rcgimento a que pertencer.
§ 3.° Quando o regimento
for agraciado com alguma
designação
especial, d terminada por decreto publicado
em ordem do exercito, será a legenda do v rso substituida por essa de ignação.
§ 4.0 Em cada angulo da bandeira
erá bordada a cifra
real coroada.
§ 5.° O laço, de om,G de comprimento,
será formado
de quatro listas de seda de O'",1 de largura cada uma, alternadamente
azues
brancas,
e guarnecidas
nos lados
menores com franja de seda das mesmas côr s; os cordoes e borlas serao também azu s e branco .
§ 6.0 A haste da. bandeira será de madeira com lança
e conto d ferro, conforme o desenho, e t rã ~m,85 de
comprimento.
Art. 2.° O estandarte m/1892
orá analogo á bandeira,
com as seguintes modifica ões :
§ 1.° O quadrado
será dom,
de lado.
§ 2.0 A ha te s rá conforme o de enho junto, e t rá
3m,20 de comprim nto da pontr da lança à extremidade
do conto.
ministro (\ ecretario d' atado do ne ....ocio da guerra a sim o t nha nt ndido e faça e - cutar. Paço,
m
de nov mbro d 189:....
REI.
_ Jorge Ctl11Ilidn CU1'dei1'0

Pinheiro

=

PIII'f(f(ZU.

liDisl~rio .os n~Qcio do I'fiao - Direrçio geral de adllini 'tra~áo politica e civil
t ,a Rtparliçio

Tendo-r
aus ntado hoj para fóra do reino, como lhe
permitte o artigo ~.o da II i d 24 de julho d 1 r), Sua
Maeestadc EI-R 'i, meu sobre todos muito amado c prezado
filho, e fi sumindo cu a reg nein na. conformidnde da. 1 .is
do reino: «juro mnnt r a r ligi! o cath li a ,p tolica romana,
a int grhlad do r ino, ob r ar e f, zer obs r var
a. constituição politicn da na. 'ao portugu zn e mais lei do
rvino,
prOVt'l' ao bem geral da nr ç: o qu nto 11\ mim
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couber; juro igualmente
guardar
fidelidade a EI-Rei o
Senhor D. Carlos I e entregar-lhe
o governo, logo que regresse ao reino; formalmente
prometto reiterar este juramento perante as côrtes geraes da nação, logo que se
reunam, nos termos da lei de 7 de abril de 1846, e declaro que me apraz conservar os actuaes ministros no exercicio das suas funcções» .
Em nome de El-Rei determino que os mesmos ministros
e secretaries d'estado assim o tenham entendido e façam
executar.
Paço, em 9 de novembro ele 1892. = RAINHA
HEGENTE
DONA MARIA PIA.=Antonio
Telles Pe-

reira de Vaseoneellos Pimentei-e-Pedro Vieto?'da Costa Sequeira = Jorqe Candido Cordeiro Pinheiro Furtado =]?rancisco Joaquim Ferreira do Amaral.

llinislcl'io dos negocios do J'cino-Direcçáo geral da adlllillisll'a~âo I,olitica e civil
P JlelJarti~áo
Sendo indispensavel
estabelecer
o formulário com que,
durante a minha regencia em nome de Sua Magestade Fidelissima o Senhor D. Carlos, Rei de Portugal
e dos Algarves, etc., devem ser expedidos os diplomas e actos do
governo, e das auctoridades que mandam em nome do
mesmo Augusto Senhor:
hei por bem, tendo em vista a
carta constitucional
da monarchía portugueza,
o acto addieional e as leis de 1~ do fevereiro de 1862 e 27 d julho elc 1882, decretar, em nome de EI-Rei, o seguinto:
1.0 A promulgação das leis será feita com esta formula:
«Dona Maria Pia, Rainha, Regente de Portugal e dos Algarves, etc., em 110me ele EI-Rei, fazemos saber a todos os
snbditos de Sua Magestadc,
que as côrtos geraes doeretaram e nós queremos a lei seguinte».
2.° A formula das cartas patentes e de quaesquer outros diplomas do governo) ou cartas e titulos dos tribunaes, que se costumam expedir em nome 0xprcsso do R i,
será.: «( Dona Maria Pia, Rainha, Hcgentc de Portugal c dos
Algarves, otc., cm nome de EI-Hci».
3.° A formula dos alvurús scni : «Eu, Dona Maria Pia,
Rainha, Regente em nome do Roi, faço saber».
4. o As cartas regias pal'lt súbditos portuguczce <lido no
legar compctent
: «Eu, Dona Maria Pia, Rainha, Regente
em nome do Hei»; para estrangeiros dirão : «Eu, 1)011a,
Maria Pia, Rainha, Regente de Portugal o <10!'l Algnrv('lj,
etc., em nome ao Rei».
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5. o Os decretos terão a formula ordinária, acrescentando-se á expressão preceptiva
as palavras:
«Em nome de
EI-Rei».
G. o As portarias
do governo terão este formulario:
« Manda Sua Magestade
a Rainha a Senhora Dona Maria
Pia, Regente em nome do Rei, pela secretaria d'estado dos
ncgocios», etc. Nas portarias
expedidas
pelos tribunaes
nos casos do estylo se usará da formula:
«Manda Sua
Magestade a Rainha a Senhora Dona Maria Pia, Regente
em nome do Rei, pelo tribunal»,
etc.
7. o As supplicas, representações
e mais papeis, que me
forem dirigidos ou immediatamente,
ou pelos tribunaes,
empregarão
o tratamento de «Mngestadc» , e principiarão:
«Senhora» ; a direcção externa será: «A Sua Magcstade
a Rainha a Senhora Dona Maria Pia, Regente em nome do
Rei».
Toda a eorrespondencia
official deve ser expedida sob o
titulo de: «Serviço Nacional e Real».
Os ministros e secretarios
d'estado das diversas reparo
tições assim o tenham entendido e façam executar.
Paço,
em 8 do novembro
de 1 82. = RAI~IIA
HEGEN'l'E
DONA MARIA PIA. =Antonio 'I'elles Pereira de Vascon-

cellos Pirnentel=Pedro
Vietol' da Costa Sequeil'u=Jol'ge
Candido Cordeiro Pinheiro Furtado = Francisco Joaquim
Ferreira do Amaral.

2,° - Por decreto de 30 de outubro ultimo:
Regimento de oavallaria n.O2, lanoeiros de EI-Rei
Cavalleiro da ora m militar de '. Bento de Aviz, o capitão, Alfr do Augusto J osé ele Albnquerqu .
Regimento de infanteria n." 23
CavaUeiro da ordem militar de S. Bento do Aviz, o capitão, II nriquc .. avier Cavaco.

Por decretos de 8 do corrente mez :
Seoretaria. d'estado dos nogocios da guerra-Direcção geral
Exonerado
de eh ifc da :3.'1 ropartiçã»,
o t 'U nte '01'0n '1 do corpo do -stadc maior, Alberto Ferreira da Silva
Oliv ira, pelo haver r 'qlll'ri<lo,
Regimento de caçadores n." 3
Alferes, o alferes (h> infant 'ria em disponibilidad

tonio Barbosa Juuior.

, An-
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Regimento de infanteria n.s 21

Tenente, o tenente de infantaria
João J eronymo da Silva,

em disponibilidade,

Guarda :fiscal

Tenente, o tenente do regimento n." 18 de infanteria
do Príncipe Real, Francisco Lopes.
Alferes, o alferes do regimento de caçadores n.? 3, Diocleciano Augusto Martins.
Disponibilidade

O capitão de cavallaria em inactividade temporária, Rodolpho Augusto Sequeira, por ter sido julgado prompto
para todo o serviço pela junta militar de saude.
Os tenentes, de cavallaria, João Carlos Pinto Ferreira,
e de infanteria, Joaquim Roberto da Silva 'I'allaya, por terem sido exonerados, pelo pedirem, do serviço da guarda
fiscal.

Por decretos da mesma data:
Reformado, na conformidade da lei, o coronel do regimento de infanteria n, ° 13, J osé Gonçalves da Fonseca,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta
militar de saude.
Reformados, na conformidade da lei, o tenente de cavallaria em inactividade temporaria, José Francisco Nunes, e o capitão da La companhia da administração militar, José Esteves, por terem sido julgados ;ncapazes do
serviço activo pela junta militar de saudo.

3. o -

Portarias

Secretaria d'cstado dos lIegocios da gllcrra- Direcção gcral- 3. a Reparti~ão
Manda Sua Magestade EI-Rei, pela secretaria d' estado
dos negocios da guerra, cm conformidade com o dispo sto
nos artigos 12,0 e 22.0 do plano do reorgani nçã da 'scola do exercito approvudo por d creto do 30 d outubro
do corrente anno, nomear, para d sompenhar o logar do
ajudante do corpo do alumnos da mencionada scola, o
capitão de infantaria, André J oaquim li. , Bastos, que provisoriamente des mpenhava o referido legar.
Paço, cm 3 de novembro de 1 02. ,-Jorge Candido
Cordeiro Pinheiro Furtado,
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Secretaria d'e tado dos negocios da gucrra-Direc~ão geral- 3.a Repartiçãu
Manda Sua Magestade EI-Rei, pela secretaria d'estado
dos negócios da guerra,
em conformidade com o disposto
nos artigos 12.0 e 28.0 do plano de reorganisação
da escola do exercito approvado por decreto de 30 de outubro
~o corrente anuo, nomear, para desempenhar
o logar de
mstructor de equitação na mencionada
escola, o capitão
de cavallaria, Alberto Mimoso da Costa Ilhareo, que provisoriamente
desempenhava
o referido logar.
Paço, em 3 de novembro de 1892. = JOl'ge Candido C01'-

deiro Pinheiro Furtado.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral-

a.a Reparti~ão

Manda Sua Magestade EI-Rei, pela secretaria
d'estado
dos negocios da guerm,
em conformidade
com o disposto
no artigos 12.0 G 2~.0 do plano ele rcorganisação
da escola do exercito approvado por decreto de 30 de outubro
d? corrente anno, nomear, para desempenhar
o logar de
clrurgitlO mór na mencionada
escola, o cirurgião mór do
exercito, João Simões Pedroso d Lima, que provisoriamente desempenhava
o referido logar.
Paço, em 3 de novembro de 1892.=Jol·ge Candido Cor-

deiro Pinheiro Furtado.
Secretaria d'estado dos negocios da gllcrra- Dirl'Cção geral- 3. a Repartição
Em conformidad
com o artiao
3.0 do plano de 1'001'?ani~a~ào da escola do exercito approvado por decreto de
30 de outubro ultimo: manda 'ua Maecetado El-Rei, pela
s. crota1'ia. d' estado do' n >gocio~ da guerra, nomear O' antIgOS .tep tido!' >. da moncionoda
"cola, eonstant 5 da relaç~o junta, que faz part d' sta portaria ' .om 11abaixa
asslgllada pelo director g ral da r ferida set'retaria d' '~tado, o gen ral de divi no Caetano Per siru Sunclies de Castro, pum provisorilllllen'tc
dos mpcnharern os lOj;arcs de
lont~s o. lcnt
adjuntos da cadeiras qu r :!pectlvamonte
vao Indleadas na niesma relação.
~a~o" m 7 de novembro de 1 CJ2.--,JoTge Candido Cor-

deiro Pmheiro l!'lIrtado.

Relação a Que se refere a portaria d'esta data
Lent<> provI orlo
2: a cadeira _ .Feliciano Henrique Bordallo
llheu' , major de artilharia.

Prostes

Pi-
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G.a cadeira - João Segundo Adeodato RolIa Lobo, capitão de artilheria.
7.3. cadeira - José Maria de Oliveira Simões, capitão
de artilheria,
10. a cadeira - Luiz Augusto Ferreira de Castro, major
de engenheria.
Lentes adjuntos provísorlos
5.a, 6.a e 7.a cadeiras-José
Nunes Gonçalves, pnmeiro tenente de artilheria.
10.3. cadeira - Antonio Arthnr da Costa Mendes de Almeida, capitão de engenheria.
11. 3. e 12. a cadeiras - Augusto Ferreira, tenente de
engenheria.
Secretaria d' estado dos negocios da guerra, em 7 de
novembro de 1892.= Caetano Pereira Sanches de Castro,
general de divisão.

4. o - Por determinação de Sua Magestade a Rainha a Senhora Dona
Maria Pia, Regente em nome do ReI.
Inspecção geral de infanteria

Exonerado de chefe da 2.3. secção, o capitão do estado
maior de infanteria, Antonio João de Faria Pereira, P lo
pedir.
Chefe da 2. a secção, o capitão do estado maior de infanteria, Christovão Adolpho Ribeiro da Fonseca.
Estado maior de artilheria

Capitão, o capitão do regimento
Francisco Julio Henriques Cortes,

de artilheria

n. o 4,

Regimento de artilheria n.s 3

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do regiro nto
do caçadores n. o 6, Franci co Antonio dos R is.
Regimento de artilheria

n.n 4

Capitão da T," companhia, o capitão do estado maior d
artilhcrin, Josué de Oliveira Duque.
Regimento de caçadores n.s 1
Tenente, o t nentc <lo estado maior de infanterin,
timo Xavier Diniz Júnior.

ao-
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Regimento n.· 2 de caçadores
Alferes,
Ferreira.

o alferes

de infanteria,

da Rainha.

Eugenio

Carlos Mardel

Regimento de caçadores n.s 3
Major, o major do regimento
Maria de ousa Dias.

de infanteria

n." 12, José

Rogimento de caçadores n.· 6

Oirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do regimento
de infanteria n.? 24, Antonio Augusto Correia de Campos.
Regimento de caçadores n.s 7
Alferes, o alferes do regimente de infanteria n.?
verino Gonçalves Guerr -iro Chaves, pelo pedir.

,

3, e-

Regimento de infanteria n.· 3
AIB rcs, o alferes do r zimentc
Novac Villaça, pelo pedir.

de caçadores

n. ° 7, J osé

Regimento de infanteria n.· 12
Iajor, o major do regimento 11.° 1 de infante ria do
Príncipc Real, Viriato Lusitano Cabral.
Alfer s, o alferes do regimento
de infanteria
n.? 24,
Femando da Cunha Mac do, pelo pedir.
Rogimento n.? 18 da infanteria

do Prinoipe Real

~fajor, o major elo r gimento d caçadores n.? 3, Joaquim Jo é da 'ilva Mont iro.
T n nt , o t nent do r o-imento de infanteria n. o 21,
Joeé do Na cim mto Pinh iro, p -lo P dir.
Regimento de infa.ntaria. n.O21
A 'l'en?lÜll, o ~enellto
ntonio Joaquim dos.

do regimento
untos R 'go.

de caçadoros

n.? 1,

Regimento de info.nterln. n.o 24
Alf,:,re , o alferes do r 'gim('llto de infunt ria n." ]~,
Franci co Xavi r ele Paiva, pl,lo pedir.

Alfl'r
Rainha,

Qua.dro da a.rma de infanteria.
,o alferes do r ·.. imeuto n.? 2 de caçadores
Ael lino Franco Vieira Gaio,

da
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5. 0_ Secrelaria d'eslado dos negocios d~ gllerra- Direcção gcral- P Reparlição
Condecorados com a medalha militar, cm conformidade
do regulamento approvado por decreto de 21 de dezembro de 1886:
Classe

de cOD1por"taD1euto exeD1plar

Regimento n.s 5 de oaçadores de El-Rei

Alferes, Antonio Manuel de Matos Fl'rrl'ira-medalha
de prata.
Regimento de caçadores n.· 11

Tenente, Antonio do Canto Blunc Moreira da Camara
Falcão - medalha de prata,
Regimento de caçadores n.s 12

Tenente,
prata.

João J os6 Rodrigues Baptista -

m 'dalha ele

Regimento de infanteria n.s 6

Capitão, Julio Augusto de Castro Feijó -medalha
prata.

de

Regimento de infanteria n,· 11

Tenente, Julio Correia Acciainoli d Menezes-medalha
de prata.
Regimento de infanteria n,O12

Segundo sargento n. o 757 do :.3. o batalhão, Franci co do
Amaral-medalha
de cobre,
Regimento n.v 18 de infanteria do Prínoipe Real

Soldado n, o 70 da 4. a companhia do 1. o batalhão, Carlos Fernando Brou-medalha
de cobre.
Regimento de infanteria n,· 22

Alferes, J osé Maria Borges - m dalha de prata.
Regimento de infanteria n.s 23

'1' ncnte, Filippe da osta e \mha - medalha de prata.
entram stro da musica, Bernardo da Assumpç o Junior - medalha de prata.
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Guarda munioipal de Lisboa
'egundo sargento n." 9 do 2.° squadrão, João Pedro
de Matos - medalha de prata.
Soldado n." 123 da 4.a companhia, Venancio de Sousa--medalha
de cobr .
Guarda âaoal
Primeiro sargento n." 49 da 3.a companhia do batalhão
n. o 1, Domingos da Conceição Rocha - medalha de cobre.
Primeiro
cabo graduado n." 201 da La companhia do
batalhão n. o 4, Wenccslau
Gonçalves - medalha de cobre.
egundo cabo n.? 42 da 3.a companhia do batalhão
n. o 4, João Pereira - medalha de cobre.
Soldados, n.? 18G da õ." companhia do batalhão n." 1,
Joaquim de Almeida Thomó, n.? 1~!.l da 4.a companhia do
batalhão n. ° 2, J osé F smande , n. ° 223 da 1.a companhia
do batalhão H.O 4, João Ribeiro, H.O 227 da l.a compaa
nhia do batalhão u." 4, José Domingues,
n.? lG7 da 3.
companhia
do batalhão n. o 4, J oão Thomá
Alfarrobinha - medalha de cobre.
DireoQã.o da admtntebração
.A piranto com graduação
DIa. - medalha d prata.

d

militar

alferes,

Antonio do Carmo

Reforma.dos
Major, Mathias Joaquim

6. O-Secretaria

E ernande

-

m dalha do prata.

d'esude do nrgocio da guerra-Direc~ão

geral- 3.a Repartição

Sua Mag' tade a Rainha a .' nhora Dona :Maria Pia,
R 'gente cm nome do Rei, manda declarar primeiro sargento graduado,
.ad te, .om II vencimento de 3
r "is
diarios, na ionforuiidad
do di .poeto no artigo 37.° do decr to de 11 de d z rubro
1 '51 e
1.0 do artigo 52.0
do .decreto .dc 30 do outubro do c.or1' nte anno, a praça
abai '0 mencionada, por haver conchudo o curso do real co11 gio militar.
Regimento de oavallaria. n.O 7

ao

,'oltlado D.O 1:223 d
'l'homás Julio d
mpo

*

m triculr c 27 da 'to .ompanhia,
Az v do.
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7. O-Secretaria

d'estade dos urgocios da gucrra - Direcção geral- 3. a Repartição

Relação dos alumnos da escola polytechnica, pertencentes ao exercito,
premiados no anno lectivo de 1891-1892
La Cadeira

José Maria da Silva Cardoso, primeiro sargento graduado, cadete, do regimento ele infanteria n.? 16 - primeiro premio pecuniario.
2." Cadeira

Luiz Augusto Lemos da Rocha, primeiro sargento graduado, cadete, do regimento n. ° 2 do caçadores da Rainha - primeiro premio pecuniário.
S." Cadeira

Fernando de Almeida Loureiro e Vasconcellos, primeiro
sargento graduado, cadete, do regimento de infanteria
n.? 7 - primeiro premio pecuniário.
Chlmlca organlca

Fernando de Almeida Loureiro e Vasconcellos, primeiro
sargento graduado, cadete, do regimento de infantaria
n. ° 7 - primeiro premio pecuniario.
Frederico Antonio Ferreira de Simas, soldado cadi te
elo regimento do artilh ria n.? 1 - segundo premio pecuniarío.

S.o-Secretaria

d'estado dos nrgocios da gnerra-Direcção geral-1i.a R('llartição

Sua Magestade a Rainha a Senhora Dona Maria Pia,
Regente em nome do Rei, manda admittir no hospital de
inválidos militares de Runa o soldado n. o 7S2 eh 7. a companhia de reformados, Franciaco Antonio, por lhe SOl' m
applicaveis as disposições do doer to d .29 de d Z mbro
de 1849.

9. o - Direcção da administraçflo militar- P ItrlJartiçilo
Sua Magestacle a Rainha a nhora Dona Mal'in Pia, regente cm nome do Rei, det .rmina que, quando nos COl'pO •
ou destacamentos houver arranchndos até seis inferiores
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diariamente,
o auxilio seja de 75 réis nos mezes em que
não se distribuir café, c de !.lO róis quando elle for distribuido; ficando assim alterada a disposição 2. a da portaria
ele 15 ele dezembro de 1890, publicada na ordem do exercito n. ° 46 do mesmo anno, c em harmonia com a determinação 12.'1 da ordem do exercito n.? 25 de 1891.

10.

°-

Secretaria (l'estado dos lIegocios da guerra - Repartição do gabinete

Para conhecimento
se publica o seguinte:

das differentes

auctoridades

militares

da gu 'rm- Dir cçãogeral-- 2.a Repartição.ircular. _lll.mo e ex.mo sr. - S. ex." o ministro
encarrega-me
de dizer a v. ex." se sirva ordenar que nos mappas modelos n. o. l-A, 2-A, 3, 4, [) 7
Secretaria

N.? 15.da guerra

da ordem do exercito n.? 25 de 1 84, se abra horisontalmente, e por cima da casa destinada ao sargento ajudante, uma outra para aspirantes a officiaes, a qual ficará
comtudo incluída no grupo das praças de preto
Que nos mappas modelos n.o:\ 1 e 2 da indicada ordem
do. exercito se abra igualm mto uma asa por cima da 1'6lativn a~s primeiros sargentos,
a fim de se relacionarem
os l'efel'ulos aspirantes.
QU? a casa v rtical ele cada um dos modelos referidos,
re.speltm~tes aos a pirnntes a officiaes já incluidos 110 offeeh~o, cJa transformada
com indicação de cadetes já incluidos no eflectivo.
Deu guarde a V. ,x.a Secretaria d' istado dos negocios
da guerra,
m 8 ele novembro d 1.'\)2. - Ul.1II0
X.'"0
s~·. commandnnto da 1:' divisão militar. - (Asaignado) o
dir ctor gorai, Caetan» Pcn ira anclu-s de Castro.
Idcuticas :lOS commnnrlnnt s da 2.", :l.a o 4.:1 divi oes
militares, commandos militares da lI[adeir:t O dos Açor s,
c~ll~lllandos g zraos de (,l~gcnheria. c, d l~rtilh 'r~a, inspeeçocs gente:> de vavullaria e de infant na c 0.11' 'c~ao da
udmiuiatração
militar.
'

11. ° - D -clnrn-sc <lu o tcnent

do r gimcnto

teria u, o 2:1, Antonio Lourcneo F '1'1' ira
Zl'UOVC dias da I iC('ll~a re"istada
(lut' lh
ora 111 do e.' 'reito 11.° 2!1 d' st, anno.

fui

de infand 'sistiu d dct'oncl:uida p -la
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o - Licenças concedidas por motivo de molestla aos omclaes abaixo
mencionados:

Em sessão de 14 de setembro ultimo:
Regimento de caçadores

n.v 11

Alferes, José Francisco da Silveira J unior, sessenta dias
para fazer uso interno e externo das aguas thermaes das
Fumas.
Em sessão ele 15 do mesmo mez :
Corpo do estado maior

Capitão, Antonio Alfredo Barjona de Freitas,
dias para se tratar em ares patrios.
Regimento de artilheria

sessenta

n." 2

Capitão, D. José de Almeida, vinte dias para fazer uso
de banhos do mar.
Capitão, Alfr do J osé Durão, sessenta dias para se tratar cm ares patrios.
Regimento de oavallaria n." 2, lanoeiros de EI-Rei

Alferes, José Julio Pessoa, trinta dias para faz r uso de
banhos do mar.
Regimento de caçadores n." 6

Tenente, Lino Augusto Ferreira, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Regimento de infanteria n." 8

Tenente, Carlos Augusto Simões, quarenta dias para
continuar a tratar-se.
Em sessão d 16 do mesmo mez:
Regimento de caçadores n.s 10
Alfer 's (actualmente
no l'egimento
J086 Maria Ferraz J unior, quarenta

do caçador S 11.0 12),
o cinco dins para s

tratar.
irurgião mór (aotualment
1\0 regiro nto li c n.vallal'ill
n." 1, lane iros do Victor M::l.1lH 1), Jo! o Forjns Per .iru
de Sampaio, li 'ssonÍl\ dias pam H' tratar 1\1 tll't'!i patriua.
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Regimento n.s 5 de infanteria do Imperador da Austria,
Franoisoo José

Tenente, João Augusto Cesar de Freitas, vinte dias
para continuar a tratar-se na ilha da Madeira,
Regimento de infanteria n.s 6

Tenente, J osé Maria de Freitas da Silva Esmeraldo,
sessenta dias para se tratar na ilha da Madeira.
Em ses ão de 24 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n.v 22

T nente, Jo é Francisco Risques Pereira,
para 'e tratar.
hm sessão d

27 do me mo

III

e senta dias

z:

Regimento de artilheria n.' 5

Primeit·o t nentc, Luiz Augu to Ferreira,
para se tratar,

sessenta dias

Regimento de cavallaria. n.' 1, lancoiros de Viotor :Ma.nuel

Capitao, Jo o d Alegria Ricardo, sessenta dias para se
tratar.
Tenent,
hri tiano Romão Tavares, quarenta dias para
faz r uso de banhos mlfurosos no -stabel cim nto a
S. Paulo.
Alferes, Joaquim Dias Pereira,
e 'enta dia para se
tratar.

13.0

Licenças registadas concedidas aos omclaes abaixo mencionados:

-

Regimento de oavallaria n." 2, lnnociros de El-Roi
Alf res graduado, J osé Simõ«
da 'ilva Trigueiros,

prorogação por trinta dias.

.

Regimento de oavnHaria n.s 10

Alferes graduado, FI' «lerico
dias.

apurite Machado nov nta
'

Regimento de infanteria n.• 8

T

11

ntc,

arlos Augusto

imo -s, ses: .nta <lia

Regimento de infanteria n.· 12

irurgião mór, José Maria Rodrigu 's da
gaçiXopor oito dias.

Osta, proro-
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no

14.°- Foi confirmada a licença registada que o commandante da 4. a divi-

são militar concedeu ao official abaixo mencionado:
Regimento de infanteria n.s 17

Tenente, Francisco Ludovino de Noronha, trinta dias.
ObitURl.'io

Setembro 23 Outubro
»
»
»

Coronel de infanteria em inactividade temporaria, Augusto Maria Camacho.
9 - General d divisão, Manuel Vicente Graça.
11 - Major reformado, M.igncl Egydio da Costa.
19 - Tenente reformado, Antonio Felicíssimo
Velloso.
26 - Empregado civil com graduação de major, reformado, José Casimiro Ribeiro.
Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.

Está conforme.
o director geral,
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SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
2 DE DEZEMBRO DE 1892

ORDEM DO EXEROITO
Publica-sc

ao exercito

o seguinte:
] •o _

Decretos

Srcrrtaria d'est<ldo dos nrgorio~ da gurrril- Dirrc~ão ~rral- ta Rrpartição
Bm conformidade
.om O di posto no artigo 134.0 do
regulamento
para a organisação
da reserva do exercito
activo de 31 d dezembro do anno proximo passado:
h i
por bem, m nome de EI-R i, nomear alferes do infante1'1a de r servn, nos termos da lei, os eh D'S de e 'ção de
a
2. classc, Diogo Maria Ferreira, e Jacinto Agapito R bocho, a~~os do xtincto
orpo da guarda :fisc~l.
mnusti-, e s cretario d'estado dos negócios da gucrra
aSSIm o t nha entendido e faça executar. Paço, cm 14 de
novembro do 1 fJ2.=RAI lIA UE ENTE DONA MA-

9

RIA PIA.

JO/'!JI)

C(llldido Cordeiro Pinheiro

Fw·tado.

Secretaria tI'eslado dos negocio,' da guerra - Dirr tão grral- P Rrparl ição
IIei por bom demittír docr\'Í)'o
militoar o cirurgião ajudante do regimento elo cnçadorcs n. o 10, .Toao nrlos da
ilva Pitta, por assim o haver r 'qll rido.
O ministro
S 01' tario (1' estado do' negocies
da zuerru
assim o t nha ntcndido e faça exc utar. Paço, em 24 de
novembro do 1 82.
REI.
.rOI·.lJI~ C(f/ll/ido Glml iro Pi-

nheiro Furtar/o.
Sem laria d'e 'Iatlo dos negocios da gurrra - Dm' ~áo grral-1.!\ Rrl"trlição
Em couformidádc tom o disposio no al'ti~o lH4-.o do regUllllllcnto )J:tm a organi a~ao da I" 'l'l'va til) I' 'l'l'l'ito adi-
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vo de 31 de dezembro do anno proximo passado: hei por
bem nomear alferes de infanteria de reserva, nos termos
da lei, o chefe de secção de 2.a classe do extincto corpo
da guarda fiscal, Ricardo Augusto Monteiro Jacques.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 24 de
novembro de 1892.=REI.=Jorge
Candido Cordeiro Pinheiro Furtado,
Secretaria d'estade dos negocios da guerra-Direcção geral-ta

Repartição

Hei por bem reformar no posto de alferes u primeiro
sargento guarda-portas do commando geral de artilharia,
Vicente Ferreira, pelo haver requerido e ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela junta militar de saude, e
lhe aproveitar a disposição do artigo 6.0 da carta de lei
de 23 de junho de 1880, em conformidade com o artigo 1.0
da carta de loi de 23 de agosto de 1887.
O ministro e secretario d' estado dos negocies da guerra
assim o tenha entendido e fa 'a executar. Paço, em 24 de
novembro de 1892. = REI. = Jorqe Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Secretaria d'estado dos nrgocios da guerra-Direcção geral-P

R~partitão

Em conformidade com as disposições da carta de lei de
28 de junho de 1880: hei por bem det rminar que se pague o subsidio mensal de 3~000 róis fi D. Ermelinde Augusta das Dores Moreira.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 24 de
novembro de 1892. = REI. = Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Se retaria d'estado dos negocios da guerra-Directão geral- 1.11 Reparti~ão
Hei por bem nomear chefe da 3. a repartiçl O da dir cçll:o geral da secretaria da guerra, o t nente coronel do
corpo do estado maior, Francisco Bernardino d ,á Magalhães.
O ministro o secretario d' estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Pa 'o, em 1 de
dezembro de 1892.=REl.-"Jorge
Candido Cordei1'u Piuheiro Furtado.
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Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção
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geral-P

Repartição

Tendo sido requisitado para ir desempenhar
uma com.
missão de serviço na provincia de Macau e Timor o alferes de cavallaria, Francisco Xavier Alvares: hei por bem
promovel-o
ao posto de tenente, ficando pertencendo
ao
exercito de Portugal, sem prejuízo dos officiaes mais antigos da sua classe e arma, nos termos do decreto com força
de lei de 10 de setembro de 1846. Outrosim sou servido
ordenar que esta minha soberana resolução fique nulla e
de nenhum effeito, se o agraciado, por qualquer motivo,
deixar de seguir viagem para o seu destino ou de servir
no ultramar o tempo marcado na lei.
O ministro e secretario d' estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 1 de
dezembro de 1892.=REI.=Jorge
Candido Cordeiro Pi-

nheiro Furtado,
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direcção

geral- ta Repartição

Em conformidade com o disposto no artigo 134.0 do regulamento para a organisação da reserva do exercito activo
de 31 de dezembro do anno proximo passado: hei por
bem nomear alferes de infanteria de reserva, nos termos
da lei, os chefes de secção, de La classe, Luiz da Silva
Mousinho de Albuquerque,
e de 2.<1 classe, Raymundo Jesus Campos, e Joaquim da Fonseca Monteiro, todos do extincto corpo da guarda fiscal.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 1 de
dezembro de 1892.=REI.=Jorge
Candido Cordeiro Pi-

nheiro Furtado.
Secretaria d'e lado dos negocios da guerra-Direcção

geral-I.

a

Reparlição

Em conformidade com as disposições da carta de lei de
28 de junho de 1 80: hei por bem determinar que se pague o subsidio mensal de 3 '000 reia a D. Maria Joanna
de Sousa Migu('ns Ramos.
O ministro
secretario d'cstado dos negocio' da guerra
assim o tenha entendido e faca executur. Paço, cm 1 de dezembro de 1 H2.-=REI.=Ju1"(/"
'(IIlIlidu Conll'Í1"oPi.

nheiro Furtado.

'
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2. o - Por decretos de H de novembro ultimo:
3." Divisão militar

Exonerado de chefe do estado maior, o coronel do corpo
do estado maior, visconde de Pernos.
Commando do corpo do estado maior

Exonerado de chefe do estado maior, o coronel do corpo
do estado maior, Francisco José da Silva Júnior, pelo haver requerido.
Chefe do estado maior, o coronel do corpo do estado
maior, visconde de Pernes.
Regimento de eavallaria n.O 3
Tenente, o tenente de cavallaria em disponibilidade, Antonio Leite de Barbosa Baccllar.
Guarda fisoal

Tenente, o tenente do regimento de eavallaria
Antonio Augusto de Sousa Machado.

n. o 6,

Disponibilidade

O alferes de cavallaria, Carlos de Alm ida Pessanha,
por ter sido exonerado, a seu pedido, do serviço da guarda
fiscal.

O aspirante da direcção da administração militar com
graduação de alferes, em inactividade temporária sem vencimento, Antonio Bernardo Gomes, pelo haver requerido.

Por decretos de 24 do mesmo mez:
Corpo do estado maior

Capitão, o capitão do corpo do estado maior em disponibilidade, Amadeu de Alpoim da C rqueira Borges Cabral.
Estado maior de oavallaria

Tenente, o tenontc ela guarda municipal de Lisboa, Ayres Eugenio Luna de Carvalho, por ter sido oxoncrndo, a
seu pedido, do serviço da referida guarda.
Regimento do oavallaria n.s 7

Coronel, o corono 1 <1(' cavallaria em disponibilidade,
Jorge Correia Pinto de Mornos Sarmento.
Capitão da La companhia, o capitão de cnvallaria em
disponibilidade, L opoldo da Costa Sousa Pinto Basto.
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Estado maior de infanteria

Capitão, o capitão de infantcría em disponibilidade, Fernando Maria Correia de Lacerda.
Regimento de caçadores n.· 11

. Capitão da 3. a companhia do 1.0 batalhão, o capitão de
mfanteria, Antonio Maria Pinto Dá Mesquita, por ter sido
julgado prompto para todo o serviço pela junta militar de
saude.
Guarda municipal de Lisboa

Tenente, o tenente do estado maior de cavallaria, Manuel Ignacio da Rocha Teixeira.
Guarda munioipal do Porto

Alferes, o alfer s do regimento de infanteria n.? 3, Joao
Ambrozio Rodrigues.
Guarda fisoal

Capitão, O capitão do regimento de cavallaria n.? 1, lanceiros de Victor Manuel, Adriano de Figueiredo Fazenda
Viegas.
Inaotividade temporaria

O major do regimento de infanteria n," 22, Joaquim
Zeferino de Sequeira; e os capitães, do corpo do estado
maior, chefe da repartição de recrutamento e reservas da
4.1 divisão militar, Eduardo Alberto Leão Marrecas Ferreira, e do regimento de caçadores n." lO, Frederico Augusto Madeira, por terem ido julgado incapazes do serviço temperariam nte pela junta militar de saude.

Por decreto da mesma data:
Reformado, na conformidad da] i, o coronel do regimente de caçadores 11. o 11, Emílio J OSÓ do Mesquita Vi digal algado, pelo haver requerido e ter sido julgado incapaz ele todo o s rviço p la junta militar do saúde.

Por decreto de 1 do corrente mez:
Regimento de cavallaria n.s 3

Para gosar as vantag n stabelecidas pelo artigo 3. ()da
carta de lei de 16 de abril de 1 50, no t rmos do § 2.0
d.o artigo ~3. ° da carta de lei de 13 de abril de 1875, o
CIrurgião ajudante, Vicente II rculano Delgado Durão.

ORDEM DO EXER('ITO N.· lli
Regimento de infanteria n.O 15
Para gosar as vantagem; eetabelocidns
pelo artigo
°
da carta de lei de 16 de abril de 185Ç), no t rmos do
§ 2.0 do artigo 13.° da carta de lei de 13 de abril de 1875,
O cirurgião
ajudante, Albano Augusto Xavier de Macedo.

o.

3. o -

Pertarlas

Secretaria d'estado dos nrgocios da guerra-DircC!'áo

gmll- 3.:\ Rrpartição

Em conformidade
com o § 1.0 do artigo
3.° do plano
de r organísnção da escola do e. ercito, approvado por decreto de 30 de outubro ultimo: manda Sua Mngoatade EIRei, pela secretaria d'ostado dos negocies da guerra, nomear os individuos constantes
da relação junta, que faz
parte d' esta portaria e com ella baixa ai:' ignada pelo director geral da referida secretaria
d'estado, o g n ral de
divisão Caetano Pereira Sanches de Castro, para provisoriamente
desempenharem
os logaros de lentes e lentes
adjuntos das cadeiras que respectivamente
vâo indicadas
na m sma relação.
Paço, em 30 de novembro de 18D2.=Jo1'.I7<J Candido 001'-

deiro Pinheiro Furtado.

Relação a que se refere a portaria desta data
Lentes

provisorios

1,:1 cadeira, José Nicolau Raposo Botelho, major do rogimento D,O 18 de infanteria do Príncipe Real.
17. a cadeira, José Maria do Rego Lima, tenente de mfanteria e engenheiro de minas,
Lentes

adjuntos

provisorios

1."', 2. a e 3, a cadeiras, F mando da Co ta Maia, capitão
do estado maior de cavallaria.
4,a cadeira, Alti' do Vaz Pinto da Veiga, tenente do ('8tado maior do eng nheria.
lo.a e 14,<1 cadeiras, José Goncnlvcs Pereira dos [antoe,
capitão de eng snhoria.
15,a lü,a cadeiras, Joaquim Bazilio de Üerveira SOIl a
Albuquerquo
(I ~astro,
tr-nou c <lo estado maior dI engcnheria.
Secretaria a'(' .tado elo.' nogoeio: rl,t gllVl"I'II, 'lIl:10 de
novembro de 1~!)2.- Ü director gcrul, CIIl'fl/1w Pereira
"ancheH di' O,sf,I'O, gcnel'l\l dI divisão,
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Secretaria d'e tado dos aegecies da guerra- Diree~ão gml-

3,a Repartição

Manda Sua Magestado El-Rei, cm conformidade com as
disposições do artigo 43,0 do decreto de 2 de outubro de
1891, que reorganisou a escola do exercito, e com as determinações do artigo Hl. o das instrucções regulamentares
provisorias para a. execução do citado decreto que, pela
secretaria d'estado dos negocios da guerra e para os fins
designados nos artigos 74.0 e 76.0 das disposições transitorias do d creto de 30 de outubro do corrente anno, que
ultimamente reorganisou a referida escola, sejam publicadas as listas de apuramento ou qualificação final, por ordem de merito, dos alurnuos que no anno lectivo findo
concluiram os diversos curso' da scola do exercito, que
baixam assismadas pelo director geral da me una secretaria d'e tado, o general de diviaão, Caetano Pereira Sanches de Castro.
aço, em 30 de novembro de 1892. =J01'[Je Candido
Cordeiro Pinheiro Furtado.
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ORDEM DO EXERCITO N.· 31
Secretaria d'e lado dos negocios da guerra-Direc~ão

geral- 3.3 Rellarlição

Manda Sua Magestado El-Rei, pela secretaria d'estado
dos negocies da guerra, approYar e pôr em immediata
execução as instrucções regulamentares
provisorias para a
execução do plano de reorganisaçl1o da escola do exercito,
approvado por decreto de 30 de outubro de J 892, instrucçõe qu foram formuladas em conformidade com o artigo
86. o do referido decreto e baixam assignadas pelo director
geral da mesma secretaria d'estado, o general de divisão,
Caetano Pereira Sanches d Castro.
Paço, em 30 de novembro de 1892. = J01'ge Candido

Üordeiro Pinheiro Furtado,

Instrucções regulamentares provlsorlas
1.0 O anuo lectivo começa no dia 15 dc outubro.
A distribuição do tempo será a seguinte:
1.o O periodo que decorr de 15 de outubro a 15 de
maio será principalmente
d .stinado ao ensino theorico e ás
salas de estudo. Durante este período huver.i tamhem trabalhos nOI:! laboratoríos e g-abillete:;, e ex reicios militaros ;
2.0 O período comprchendido
entre 16 de maio e 30 de
junho será. destinado ao ensino pratico, com excepção das
salas de estudo. N'este periodo haverá também exercícios
militares;
3.° De 1 a 9 de julho far-so-ha o apuramento
dos
alumnos que podem ser admittidos a xame j
4.° .A primeira epoeha de exame nbraaeerá o período
d 10 a :31 de julho;
õ. o () mez de ag'oi:!to serú destiuado a xercícios militaArtigo

S

].U

rOI:! ;

H.O A . guuda poeha
de 1 a 10 d outubro;

al'

exame

abrnnged

o periodo

7. o ao foriados (li:!domingos I) dia .. snn tificudua, os dias
do fe tividade
de luto nacional, os dia que decorrem
desde o ..T atal até ao Anuo Bom, 11 segunda e t 'r~a feira
de sntrudn, ~~quarta feir« de cinza, e detido quarta feira
de tr vns até domimro de PaSl'!toll;
8. o lIav 'r;l fcrias gera 'S no mez de i:!ct mbrn.
§ 2.0 As matriculas lia 'scola fi' 'ctnar'l:! -luio durante
Oli primeiro:;
cinco dias do IllCZ de outubro,
'""ccpto para.
os alumllOl; .(ptp fizer 'lll ,'mil? na :;e?'tUldn epocha, que poderão matrH;ular-::;
ató ao dut 1~ d " .• lIlCZ. () encerralllento das matriculas verine:tr- e-lia de [) a !) d julho.
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§ 3.° As idades marcadas nos artigos 3G.o, 38.°,39.0 o
45.° da reorganisação da escola de 30 de outubro de 1802,
devem referir-se ao dia 30 de setembro.
Art. 2.° A distribuição
dos serviços e os respectivos
horários serão organisndos pelo conselho d in trueção e,
depois de approvados pelo ministerio da guerra, serão publicados com a necessarin antecedencia na ordem da es ola.
Art. 3.0 A presença dos ulumnos 6 obrigatoria em todos 08 serviços escolares que lhes forem desienados.
§ unico. Commette uma falta geral o alumno que deixar
de comparecer a todos os serviços marcados para um dia.
Art. 4.° Em cada anno lectivo o conselho de instrucção
organisará
quadros para a avaliação dos trabalhos
dos
diversos cursos.
§ 1.° Para a formação d'estes quadro todas as provas
dadas pelos alumnos serão distribuidas 110S seguintes grupos:
1.o Lições e repetições nas cadeiras e cursos auxiliares ;
2.° EIlf\ino pratico;
3. o Exames nas cadeiras;
4.° Exercicios militares, hygicno e hippologia.
§ 2.° Os grupos que entrarem cm cada quadro terão
um eoefficientc relativo mareado pelo conselho de in tru C;ão.
Art. 5.° As provas escolar s serão avaliada
por um
cota de mérito de O a 20 valores, 'rodas as avaliação 1'0lativaa, qucr a provas isoladas quer a agrupamentos de
provas, serão approximadas
até {tS d cimas, desprezando-se
o algarismo das c utcsimas, quando for infc rior a cinco,
acrescentando
fI(' uma unidade
ao algarismo daa dccimas
quando aquelle for igual a cin '0 ou maior.
Art. 6.0 Nas cadeiras e nos cursos auxiliares hav\'rá lições ornes e repetições ora s ou por scripto.
§ 1.° Estas liç 's e r'p tiçõ s Herão avaliadas pelo lente
ou lente adjunto qu reger as disciplinas a qu
St<H. provas disserem respeito.
{$ 2.° AR repeti~'õl'S pod rão durar até duas hora,
não
prejudicando
em r gra () numero ela' Ii õ s til oricns.
:LO O conselho d inRtruel,'âo:li 'ará m cada armo
lectivo o num 1'0 mínimo d r 'pctiçõ H par:1. nda I1ma da'
disciplinaR,
'flse nU1I1 1'0 .'erá obrigatorio
para todo os

*

alumnos que as frequtlntar m.
§ 4.0 V
poderá s r
lDa.t(>rias n'
5.0 As

*

pois de ncerrada
uma. :mla nenhum alumno
chmn:ulo a m:lis d nma r petiçlo
obr ;t
lla prof,'ssadas.
repetições abr:tngerão cinco :1. dez ]j(>õcs
('-
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rito annunciadas
com a antec dencia de tres dias, pelo
menos.
6.0 A avaliação das lições c das repetições oraes será
publicada no proprio dia em que se realisarem essas prova . A avaliação das repetições p r e cripto, quando o numero de alunmos que derem estas provas for igualou inferior a 50, será publicada no praso de quinze dias, a
contar d'aquell
em qu a repetição se r alisar. Este praso
s rá de trinta dia.' quando o numero de alumnos for !lupe-

*

rior a 50.
§ 7.0
uando as eonveniencias do n .ino o exigirem, as
repetições poderão fazer-se por turma' de alumnos.
Art. 7. o A cota de mcrito do grupo licües e repetições
nas cadeiras e cursos auxiiiure» obt m- e para cada alumno pela formula

x = a-lO

::,

sendo

(I

a média das

cotas de merito obtidas pelo alumno nas lições
repetições
da cadeiras e cursos auxiliares que frequentou, n o numero
total do dias de aula n'esas
cadeira
e ursos auxiliares
e n' o numero d falta do alumno.
No numero II' não serao incluídas as falta geraes por
doença COlll}H'OVA(b p lo cirurgião mór da escola, ou por
motivo justificado de força maior.
O producto da cota de merito do grupo lieões e repetições ntlS cadeiras e curtiOS auxiliares
pelo seu coefficiente
relativo uá a avaliação definitiva d' ste grupo.
Art. 8.0 O grupo ensino pratico comprehend
os seguintes sub-grupos:
1.o Memorias e probl ma ;
2. o Trabalhos na . alr s de
tudo;
3. o Trabalho' no campo, no luboratorios
nos gabinetes;
4.0
i it
mi Õt) a diffcrente - tab ilecimeutos, fortifica õe>l, officina , escolas prati 'as e rviço: de obras publi· li, de minas (' militar
;
5.° Reconhocimento
militares, viagens do estado maior.
§ unico. Para cada um U· 'st '::; suo-grupos o conselho
de in trll('<;Uu de ignarü, um co 'fli 'i nte r lativo.
A1't. H." As III -moria
probl m . em cada cadeira. ou
cur
au iliar t!t'1'1I.oavaliada
p 'lo rO:lp ctivo lente 011
lent adj unto.
~ uaico . .A cota d lllcrito U' ·~te sub-grupo é repr ~enullla pela mówa das cutas d lU rito de cada. uma
da provas.
Art. 10.0 O t1'ab lhos na salas d
Htndo cmo cxecutauol> ,·gundo prograrumall ~ ito pt los lentes u:u; 'adei-
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ras e approvados
pelo conselho de instrucção. Estes trabalhos consistirão cm desenhos, projectos e outros exercicios de applicnção
das doutrinas
professadas,
e serão
adequados aos serviços publieos 11 que os alumnos se destinam. Para cada um d' estes trabalhos o conselho de instrucção arbitrará um coefficiente relativo.
§ 1.0 Estes trabalhos serão dirigidos pelos lentes das
respectivas
cadeiras,
coadjuvados
pelos lentes adjuntos,
permanecendo
uns e outros nas salas de estudo o tempo
quo for determinado
pelo conselho de instrucção,
para
prestarem
esclarecimentos
aos alumnos na execução dos
mesmos trabalhos.
§ 2.0 Cada um dos trabalhos nas salas de estudo será
avaliado por um jury de tres lentes ou lentes adjuntos.
§ 3.0 A cota de rnerito do sub-grupo trabalhos nas salas de estudo obtem-se para cada alumno, multiplicando
a cota de mcrito de cada trabalho pelo respectivo co fficiente relativo c dividindo a somma d'estes productos pela
somma dos mesmos eoefficientes.
Art. 11.0 Os trabalhos no campo, nos Iaboratorios e nos
gabinetes serão determinados
pelo conselho de instrucção,
em programmas,
nos quaef:l se indicarão os re8p ctivos '0efficientes relativos.
§ 1.0 Estes trabalhos serão desempenhados
pelos aIumnos divididos em turmas sob a direcção dos lent s ou
lentes adjuntos, os quaes farão a avaliação dos mesmos
trabalhos.
§ 2.° A cota de mérito d'cate sub-grupo obtem-se para
cada al umno pela fórma indicada no § :3. o do artigo 10.0
Art. 12.0 As visitas l' missões s rão determinadas
pelo
conselho de instrucção
m }ll'ogramlllllfi <lU mencionamo
para cada um dos trabalhos um eocffici nto relativo.
§ 1.0 Estes trabalhos serão dirigidos pelos l mte ou 1 ntos adjuntos, ou executados segundo as indi 'I1ÇOPfi do eh fes dos estabelecimentos
ou
rviços onde c r 'ali 'ar a visita ou missão. No primeiro CH o a avaliação s l'Ú:D ita p lo
lente ou I nte adjunto qu' os tiver dirigido, 110 segundo pelo I mte da respe tiva cadeira.
§ 2.° A cota do mérito d'est
subgrupo
scrú obtida
para cada almuno pela fórma indicada no
:3." do artigo 10.0
Ar]. 13.0 Os r conh cimentos militar s viagcus do studo maior serão ex icutados pelo' alumnos, cm harmonia
com os programmas
e di!:ib'ihuiC;l\o de serviço orgnuisados
pelo conselho d' instrll ·çlto.

*
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§ LOCada um d' stcs trnbalhos será dirigido e avaliado pnr um lente ou 1 mte adjunto.
2." A cota de merito d'e t sub-grupo
erá obtida para
cada alumno pela férmn indicada no § unico do artigo 9.0
Art. 14.0 A cota de merito do grupo ensino p1'atico
determina-se
pela formula do artigu 7.° O valor de a
obtem-se multiplicando as cotas de merito de todos os subgrupos pelos resp ctivos coefficient s relativos c dividindo
a sommn d'est s productos pela somma dos mesmos coeffíci ntes ; n é o numero total de sessões de trabalhos dos
diversos sub-grupos do ensino pratico e III o numero total
de faltas não ju tificadas do nlumno a e sas sessões.
O producto (la cota de mérito do grupo ensino pratico
pelo seu coefíiciente relativo dá a avaliação definitiva d'este
grupo.
Art. 15.n Em cada uma das cadeiras havorã um exame
oral, ' n'aquellas
que tiverem curso auxiliar, o exame
abrangcrú tamhelll as mat ·rias d'e te curso. () conselho de
instrucção
designará
para cada um d'estes exames um
coefficicnte relativo.
S 1.0 Não serão ndmittidos a exames nas cadeiras:
1.0 Os alumnos para os quaes for inf rior a dez o valor
de a a que se refere o artigo 7.0 ou aquclle a que se refere o artigo 14.0
2. o Os que ohtivercm cota de mérito inferior a d 'z, quer
no grupo li~ües I' 1'Ipetiçües nas cadeiras e cursos auxiliareli, quer no grupo I?n iino pratico.
§ 2.0 Para o ex; me haverá parte vaga e pontos approvades pelo conselho do instrucção.
Ta parte vaga serão incluidas as generalidades
s01)1'c todas as di sciplinas do sxame. O exame ver ará sempre sobre () ponto e
parte vaga, podendo o alumno ser tamhom interrogado sobre os nssumptos
progrmlllna
do cusino pratico que
tiv r executado r lativos !Í. cadeira.
!* 3.') A tirag( m do ponto SCl·! feita com a anteced ncin.
<l vint' quatro hora' e á sorte para cada alnmno ou turma.
(lllanrlo a m:tteria do examo ahranger
menos de dez
lil;õe o ponto ·er:l. tirado na oct'asião do l·xnme.
~ 4.0 O exanw St'rá feito perante um jUl'y de tr s lent li ou lente~ adjuntos.
A cota de m('rito de cnda examinando será a media dOIl
valores arbitrados pelos membros do jury.
A approva<;ão no exame obtem-se peja cota do me rito
igualou
uperior ades valore •.

*
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Art. 16.0 Os alumnos que na primeira. epocha faltarem
á tiragem do ponto ou fi exame por doença comprovada
pelo cirurgião mór da escola, ou por motivo justificado de
força maior, e os que tiverem sido reprovados, serão admittidos a exame na segunda epocha.
Art. 17.0 A cota de merito do grupo exames obtemse multiplicando
as cotas de merito de cada exame pelo
respectivo eoefficiente relativo e dividindo a somma d'estes
productos pela somma dos mesmos coefficientes.
O producto d' esta cota de mérito pelo coeffi.ciente relativo do grupo constitue a sua avaliação definitiva.
§ 1.0 Quando o alumno tiver obtido approvação cm xame repetido, esta prova entrará na avaliação do grupo
exames com a cota de mérito do primeiro
xame.
§ 2.0 Quando o alumno, por doença comprovada pelo
cirurgião mór da escola, ou por motivo justificado de força
maior, faltar i tiragem do ponto ou ao exame de qualquer cadeira, e o fizer depois, o valor da cota de merito
quc, no caso de approvação,
entrará na avaliação
do
grupo, será dez, embora seja maior a cota obtida no
exame.
Art. 18.0 O grupo exercícios militares, ll,'lj,f/i ne c hippologia compr hende os seguint 9 ub-grupos :
1 o Instrucção táctica das tres armas;
2. o Instrut:ção de tiro;
3. o Administração,
contabilidade
e cscripturação
dos
corpos;
4. o Gymna tica esgrima;
5.o Equitaçao;
6. o IIygi .n ;
7. o Ilippologia.
~ unico. A distribuição
e horários dos trabalhos d'e te
sub-grupo serão feitos pelo conselho de instru 'ção.
Art. 19.0 Em cada um dos sub-grupos 1.0, 2.°, 3.°,4.°
e 5.° hav ri para cada alumno prova
d fr 'qu meia em
períodos desígnados p lo con elho de instrucção, r ali ando-se a ultima prova. no periodo comprehondido eutr '
:31 de agosto.
~ unico. As provas d fr quencia serão avaliad s }l0I'
um jury composto do commandant
do corpo de alumnos
(' de dois instructores,
sendo um d' elles o qu tiver mini
trado a instrucção r' p criva. A cota de m rito d cada
um d'est s sub-grupos ó a média da provas de fr qu nci
do m mo sub-grupo.
Art.
No ultimo anno (h, cada curso os alunmos qu

~o
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tiverem uma cota de mcrito inferior a dez valor H em um
ou mais dos suo-grupos 1.0, 2.°, 3.°, 4.° e 5.° serão submpttidos a xame compr vativo da sua aptidão para a execução dos exercícios compr hendidos em cada um do
sub-grupos
m que não tiverem obtido aquelle valor,
~ 1.0 E tes exames realisar- c-hão no m z de outubro
e cada um (1' ell tl será feito perante um j ury composto do
commaudante
do corpo de alumno , um lente ou lente
adjunto e o instructor (111 tiver ministrado o ensino relativo .'10 sub-grupo. A approv:lc;ão consegue-se pela cota de
mérito igualou
sup rior a dez valores.
§ 2.0 Oe alumnos que faltar m a exame de qualquer
d'e·t s suh-grupos, por do n 'a. comprovaua pelo cirurgião
mór da. seola, ou ]>01' motivo justificado
de força maior,
sedio admittidos a exame no dia que o cou elho de instrucção d signur, c os q\l não tiverem obtido approvação ou
tiv rem faltado sem motivo ju tificado de força maior, ficarr o d 'morados na c cola, se lhe aproveitar a tolernncia
legal para faz rem nquell
xame no anno immediato,
sendo obricados
aos exercicios militares e mais serviços
que o cons lho de instrucção designar.
Art. 21.° Na aulas de hygicne e hippologia haverá lições ornes e repetições oraes ou por oscripto. As provas
de hygiene serão a 'aliadas pelo cirurgião mór e as de hippolog'i:t 111'10 instructor de equitação, sendo- lhes applicavcl
a. doutrina dos §\) 2.° a. 7.° do artigo 6.°
Art. 22.° Os alumuos qu na. aula de hygienc obtiverem nas cotas d merito da lições > r petições média
inferior c d z valor<, serão uhmpttido,':t
.-ame d'e ta
di l'iplinn. O m smo s praticarÍL m rda.~ão á aula. do lIippologia.
~ l.0 EHt s
dos exame d,
ad ira
erao feito pranto
um jnry
'omposto d' dois h'ntes ou lente adjunto
do cirurgião
mór ou in tm ·tor de ''luitação,
onform o c. ame for de
hygicne 011 d hippo]ogia.
~ 2.0 Os alumnos qu' na primoira. 'pocha. do anno 1110
tiv rom obtido approV:\)ãn, ou tiver 'lll faltado a qualquor
d' fite' e. ames por dOCIH'. comprovadl\ pelo cirurgiao IUl))'
da. sl'ola, 0\1 por motivo jU8titkaclo (h for'/l maior, scrão
admi ttidol:! a exame na s gUllda epo ·lIa.
§ 3.0 Os alumno>l qll' n o olJtiv l' 1ll approva,':lo na B 'gnndn. cpocha., ou tiver(·m faltado IL exame n, prim ira 'pocha
S 'ln motivo jUl'itith'ado d força. maior, far o .-aulo no
anno immediato, s' lh
aprov itar a toleran 'ia lc aI fi-

,
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cando obrigados a executar os serviços determinados pelo
conselho de instrucção.
Art. 23.0 A cota de mérito do grupo exercicios militares, hygiene e hippologia é a média das cotas de mérito
dos respectivos sub-grupos. A avaliação definitiva obtem-se
multiplicando
a cota de rnerito do grupo pelo leu coefficiente relativo.
Art. 24.0 Perderá o anno :
1.o O alumno que der vinte faltas gemes, desde a abcrtura das aulas até 30 de junho;
2.0 O alumno que estiver Das condições dos n.:" 1.0 e 2.°
do § 1.0 do artigo 15.0;
3.0 O alumno que sem motivo justificado de força maior
faltar á tiragem do ponto ou a exame de qualquer cadeira;
4.° O alumno a quem, terminada a segunda epocha, faltar approvação em uma cadeira
tiver um valor inferior
a dez na média das lições e repetições d'cssa cadeira;
5. o O alumno a quem, terminada a segunda cpocha de
exames, faltar approvação em duas ou mais cadeiras.
§ unico. No anuo repetido será o alumno dispenaado da
frequencia e exames das cadeiras em que tiver obtido approvação,
mas obrigado a todas as outras provas d'csso
anno.
Art. 25.0 O alumno que tiver approvação
em todas
as cadeiras, menos uma, do primeiro anuo dos cursos do
engcnheria militar ou civil, de minas, de artilheria, de cavallaria e de infanteria
e não estiver nas condições do
n.? 4.° do artigo 24.°, poderá matricular-so
no seguinte
anno do seu curso, ficando dispensado d frequentar novamente ati disciplinas correspondent 'S ao »camo que lho
restou do anno anterior, mas obrigado a fazcl-o.
§ 1.° A cota 0.0 mérito d' este exame mtrará no quadro relativo ao anuo de que essa cad 'ira fazia parte, uhservando-se
o disposto nos §§ 1.0 e 2.0 do artigo 17. o
§ 2.0 As disposições do presente artigo e paragrnph
antcccdcntc são applicaveis aos alumnos <lo s glllHlo anno <lo
curso de engenh 'ria militar, quando tenham approvução
om todas as cadcirns do prim iiro > ti gUll<lo H1ll1O , menor
uma, e não <'f\Lojam comprchcndidos
1\'IS disposições
n.? 4.° do artigo 24.0
Art. 26." O almuno approvll<lo cm touua as cadeira>!,
monos uma, do seu curso, e Ql11' nfw t'stiv('r 'ompr }\('n<lido nas ait\po~i(;õcs do ll.O 4.° elo artigo 24.°, po<l'r;Í" :>
lhe npronilm'
a tolPrHllcia l!'gaI, faz '1" no anilo iTU\lIediato
o correspondente
cx:mn , sondo disp llsado d:L 1'1' qu lll:i:t
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d'esta cadeira, ruas obrigado a executar os mais trabalhos
escolures qU!3 O conselho de instrucção lho. designar.
§ unico. E applicavel a este exame o disposto no § 1.0
do artigo 25.0
Art. ~7. o Em cada. um dos annos dos cursos o conselho
do instrucção olassiflcnrá pelas médias annuaes os alumnos
quo tiverem obtido approvação em todas as cadeiras.
Estas médias obtêem-se dividindo a somma das uvaliac;ões definitivas de todos 08 grupos de provas marcadas
para esse anilo no re p ctivo quadro, pela somma dos correspondentes
cocfficientes relativos.
~ 1.o Havendo nlumnos com igual média annual, será
classificado em primeiro legar o que obtiver maior valor na
sornma das a valia<;õ s defini ti vas d' ess anno ; na igual dado
d'el'scs valores, preferirá o <lue for mais antigo em praça.
§ ~.o Para os alurnnos que repetirem qualquer a11I10, no
calculo da rr-spcctiva média annunl entrarão as cotas de
merito dos exames em qu tiverem obtido approvnção no
anno anterior.
Art. 2 .0 Em cada, auno dos cursos profeasados na escola, excepto o de guerra, haverá um premio pecuniurio e
premios honoríficos.
~ 1.0 Os premies p cnniarios são os seguintes:

Curso de infanteria ou de cavallaria
Curso
"'iurso
Cur o
Curso
Jurso

de
de
de
de
de

nrtilheria
engenheria militar
administração
militar
ngenheria civil.
engenheria de minas

.
.
.
.
.

50$000
706000
80~OOO
40,)000
6015000

60bOOO

§ 2. S rão premiado: os alumnos que, t ndo obtido approvação em todo ns exames lia primeira epochu, ti verem uma média annual igualou
superior :t quinze valores.
Do>! alumnos premiados, o que tiver maior média aununl
terá o pn mio pecuninrio, e os outros, pela ordem aos vuleres das. médias IlUIIU1l0S, tl"r,lO premio>! honorificos. Em
i~ll:da:td~ de valores <h, médias annuacs prcferirü O que
tiver nuuor valor na somma das ayaliações definitivas
e
na igualdade (l'\'stI'S yalores s 'ri'io o. alumnos cl:t 'ifi~a~os (';.(:relJuu, dividindo-~e então O l'n'lllio pecnniario, se a
)....ll1l1<lade de valo!"l'8 se Ul'!" ·nh·e o primeiros.
~ :3.0 Aos alulllllo' premiado>! scrao passados diplomai:!
indicando a graduas'ao do prcmio.
Art. 20.0 O cons 'lho dI' instru<'çilo formularA annualmente as listas de ela. sifil'a~ào final de todos os alumno'
0

1
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que u'esse anno tiverem concluido os seus cur os, com
excepção do ele 6"llcrra, Estas listas, (lue sorão publicadas
em ordem do exercito, regularão a antiguidade dos alumnos
nas carreiras à (lue se destinarem.
~ 1.0 A cota de m rito na classificnção final obtem-se
sommando as médias annuaos l' dividindo a somma pelo
numero do a111108do curso.
~ 2. o IJavcndo alumnos com igual cota de mérito na
classificação final, se rito adoptadas as seguintes bases: em
primeiro lognr preferirá
o alumno qm' tiver maior valo!'
na somma das médias annuaos ; em igualdad d' estes vnlores preferirá
o que tiv r frequentado
o curso na os ola
em menor numero <1(' anilO'; cm igunldadc d'csta f"p<!lI('neia, o (llle for mais antigo em pr:t<:a; e em igualdade do
tempo de pl'açH, o (JllC tiv l' mais idade,
Art. 30.0 As cartas de C1Il'SO mencionarão a cota de
mérito da clussiticação final c os premies obtidos pelo
alnmno na escola. do ('X reito c m1K escolas superiores prl'-

paratorias.
§ 1." Quando a cota de merito ela elas 'incac;:io filial for
igualou superior a quinze, a carta indi 'ará que o ahmmo
foi distincto no seu curso.
§ 2. fi O mais classificado elos nlumnos distinctos d ' cada
curso sed enviado em missão de estudo a paizl'1:\ estrangeiros. Um regulamento
especial estabelecerá
a dm'al,'Sto c
mais condiçõ s d'essa missão.
Art, 31.0 Os instructores
e rc p ctivos adjuntos dcscmpcnlun-ão os serviços l' -Iativos ;í policia e discipliuu na"
l:mlas do ('stlldo, (,'onfol'me lhes for (kt('!'minaüo
pelo directo!' <la cB{·ola.
Al't. 32.0 O corpo d' alumnoH H r:t dividi<1o, para os ctf('itos administrativoH
c do SP1'viço inü'l'llo, cm tn'K companhias, que Rl'l'ão ('ommandadas
p ]OK ilHltrlletOl'
.
ada
il1::1tructor s ,I'á coadjuvado por Ulll tcnente adjlU1to.
Al't. 33.0 Todas a. pt':t)aH do corpo de almnnos cl 'vcm
obedi n('ia :is <lu for 'Ill nomeada
para ('X rc '1' flllll')Ot'
dp ('omlllando em qua '. <)111'1' formaturas.
Ar!. 34.0 Para () Hcr"i~'os 's('ola1'('R lU que hnja convelli l1('ia d
Htaheh'e l' tlll'IlHIS d' :t11111lnOS, s 'rito Jlnllll':Iaos eh fei:! cl 1nrma m; alnmuos «11(' peh filia applieadlo
'sco)a1' e comportam nlo III r '<;:un 'sta cliHtilH'\'!to. As 110mc:u;õ('.
serão feitas pelo 1 ntc, 1 ntv :1<ljlllltO on ofJi{'ial
filie <lü'igir () H I'\'i~'o.
ll11i(·o. ()I:\ almnnoil «('\'cm oh «ien('ia ao (·h fc <la
rc pel'fivlt turma, Ipl0 scr:t ,·c 'pOIl :t\'d P ~)a dil'l'il'lin:\
do
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seus subordinados,
e tCr1L a seu ('argo o material (lU for
distrihuido á sua turma.
Art. 36.0 Haverá na s cr staria da e 'cola um livro de
matricula para os alumnos de todo os cur os, no qual ser' o averbados todos os as entam nto relativos ao itado
civil, biogrophio militar r. in .trucção, bem eomo as avalia<;fJes definitiva
das diver as prova', prcmios e 'Ia~ sifica\,3.0 final dos alumno .
Em cada anno haverá um t rmo de v rifiea ·ito de todos
os ass mtauicntos, aseiguado p -lo director, um lcnt ' ou lente
adjunto nomeado pelo cons .lho de instrucção, o connnandante
o ajudant
do
rpo d nlumnos, e o s cr .turio da
escola.

;:i unico.

ontiuunrá

a haver livro

culu para os alumnos livr :I.
Art. ;~G." 'ontiuuum provisoriam
nt
m vigor as di posi('ões do r 'guIamcnto d • 2li de outubro d ' 1, G-!(' alt('f(lC'õpS
post rior '::I qu não t nham .id modificadas
Pt'J plano de
r .orgnnis açao da . ('01. elo .xercito, npprovado por ti cr .to
de ;~ode outubro d 1 !l~, ou pI,I:!" pr'
ntes in. trucçõcs.
Art. :n.o b allctorisado () con,;( lho (k in~trllcçito ela c,'olt\ do (','crcito a l tllbel'cor provi oriamcntc ([lia' quer
prt' l'ripçõ'
qlll' fon'lll indi p n"av ,i para. a. '_'ccllçao da
!lova org ni. :l):LO e ',lar ató (LU I! ~aJU appro\'ado
Oi!
r 'b"11lam'ntns d. finitivoi'!.
_\rt. ;i '.0 'l'rall",itorio), ... o anilo le ,ti"o de 1 D:?-ltl!l:3
, '\.. o alt nulo o. artigo 1.0 :?4.o (ta pr' 'nt' ill true('Ot'

lwl<t 'l'gnin"

Art.

.' 1.0
1. o

f,írma:

1.0 ...
•••

t11 '(H'ieo, aI:

dt' " twlu,

~." (l'!l iHO jlrlltil'o) d

d' li el junho
:\,O (aptll':lIllC'lIt
U ii a :?j II 'julh
1.') (l'.'mn'
1;11:11 ) d. 110 :!h d' julho

:1.0 I' ·nrciri
d IIlhru.

milit r

a

'k.

até [) ,1(· jll-

at'

!.?O <lI! julho.

.

atI' 1:-)do :lgO ..tO.
(It"' tG (lu :lÓ'u"to at" 1;, ele

, a ali

'1"-
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4. ° _ Por portaria de 24 de novembro ultimo:
Secretaria

d'estado dos nego cios da guerra-Direcção

Exonerado
de adjunto,
cavallaría, Manuel Ignacio

geral

o tenente do estado maior de
da Rocha Teixeirn, pelo haver

pedido.

Por portaria de 25 do mesmo mez:
Secretaria

d'estado dos negocios da guerra-Direcção

Adjunto,

o tenente do estado
Luna de Carvalho.

res Eugenio

5.0-Por

geral

maior de cavnllnria,

Ay-

determinação de Sua Magestade EI-Rel:
3." Divisão militar

Chefe do estado maior, interino, o tenente corou 1 do
corpo do estado maior, Alberto Ferreira da 'ilVlt Oliveira.
Commando geral de engenhoria
Exonerado
d chefe <ln, 2.:\ r pal'tiçftO, o tencnt
coronel do estado maior de cngonhcria, Jo ti Alv s de Almeida
Araujo, a fim de ser empregado n'outra commissão de serviço.
Chefe ela segunda repartiçlto, o coronel elo atado maior
de engonh 'ria, Jacinto .Iosó Mm'ia do 'outo.
Regimonto da artilharia n,O3

Cirurgião :0unantc, O ci I'\lrgifio ajudant
<lo r gilllcnto
ele caçadores H.O ,Jos
Tavares <la Silva n .bello, pelo
}lNlir,
Estado maior de cavaüarta

Major,
nardinc

o major
Antonio

elo rcgimcuto

tIp cnvnlluria

dos Rnmos Harroso,

11,°

5, B )'-

pelo p xlir.

Rogimontu do eavallaria n." 3
'l'cncntc,

o ten

lÜP

AnguHto Luiz Musanty,

do r 'gillll'llto

ele avaliaria

n, o !l,

pelo pedir.

Rogimento do oo.vallaria n.s IS
MajOl', o major <10 estudo maior el(· uvullarin, Vi -torino
NOI'bpl'!o

da

}i'O!l!W('a,

pelo pedir.

Estado maior de infanteria
Tenente,
o t neut
do l' 'O"im nto de infant 'ria n.? 1G,
Eduardo Augu to de Almeida.
Regimento de caçadores n.· 1
apitão da 3.a companhia do 1.° batalhão, o capitão do
regimento de infautcria n." 21, Manuel Gonçalves.
Regimento n.· 2 de caçadores da Ra.inha
Condecorado
com a medalha militar de prata ela 1'1(/ se
de lJVI!8 crriço«, o primeiro snrrrcnto n." 44 da 4.n ('ompanliia do 1.° batulhão, J oao Maria Per ira da Rih'a, por
tal' ao abrigo do artiao 4." do regulamento
de z de deí

z mbro d

1

G.

Regimento de caçadores n.· e
ajudnnte,
o eirurziân ajudante do }'('gillll·nto
ria. n." 3, Francisco Antonio dos R .is,

irul'glao
de artilh

Regimento de caçadores n.· 8

irnl'l~ii\.o ujudunte,
de

açudorc

11,°

o ciruruião

Ü, Antonio

njudunte

Augusto

'orreia

do l"g'ilJwnto
U'

(';11111'08,

P lo p dir.
Alfer
Diogo ti

Regimento de oaçadores n.· 10
o nlfer " di! rq~i11l('nto de caçudores
.Medl'iro
'U1T<'i:~ da. Silva.

s,

11.°

12,

Regimento de caçadores n.s 12

Alf 'reA, O alfcr«
JOI'O"

P

1'\'

tr

elo regimento

dl' caçador ',' n. o 10,

·110 de Pc t.ma VI·1I0, a 'amadlO, pelo l'l'clir.
Regimento de infantaria n.O2

Alferua,

ulf I'l'R de infant ·ria, Hem-iqu
da P nhu Coutinho, P ,lo pedir.
O

)faria

Cuncio

Regimento do Inf nterio. n,O3
AI~'r(' , o nlfere ,h iufant 'ria, AlI .lmo Augu
lho d ' Car\'lllho.

to COl'-

Regimento de infanterio. n,· 12
n :llfcI" elo l'l'ginlt nto ,I inf<lllh ria
Th ·odoro' bil tI }< igu 'il'..elo ('<I1'lIIon: .

n,o

Alflr(

21,

R glmento de lnf nterla n.O 16

Tl'll ui, o t,'n I1tt' do r ..,im nt. d iufan 'ria 11.017,
Lnzaro tI Ahu i,l.l UI'I' H aI, I' 'lo p~clir.
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Regimento de infanteria n.' 21
Capitão da 1.a companhia do 1.0 batalhão, o capitão do
regimento de caçadores 11. o 1, IIerminio Eduardo Tito Barreto.
Alferes, o alfer s do regim snto de ínfanteria n. o 12, Manuel dos antes Moutinho.
Regimento de infanteria. n," 22
Major, o major do r gim nto de caçadores
Rodrigues Blanco, p .lo pedir.

n.? 8,

João

Quadro da arma de infanteria.

Alf res, o alfer '8 UO r gimento do infanteria n. 02, Aruandio Augusto de Gouveia Durão, pelo P sdir.
6.

0_

Secrelaria d' eslado do negocios da guerra - Dircc~ão rrera1- L a nrparti~ão

Declara-se que por decreto de 24 de novembro ultimo
foi conferida
a mel'
do grllu <lo cnvnlloiro da antiga,
nobilissima o esclar .cida ordem de '. Thiago, do m 'rito
sei mtifico , littornrio o artistíco, ao mcstr \ da mu icn <lo
regimento do infantoria n. o 7, Antonio Gonçalves <la Cunha Tuborda,
ê

7. o -

Secretaria d'estade dos negocio da guerra - Dlrect1io geral- La Rrp.ulitão
ondccorndos

.om a medalha

militar.

<lo regulamento approvudo por decr to
de

isso.

Cla......
e d

Primeiro

ORll>ortl ....n n-to

Regimento da engenharia
sargento 11.0 17 da .1.a companhia

lhão, Autouio Frnncisco
'I'encnte,

em conformidad

do :H

-lU

de dezembro
lll.l>!n.r

0.0

2.° bata-

dalha 1\ prata.

Estado maior de o vaU ria
Manuel Iguaeio da Rocha '1.' .ix ira -

m dulha

dt' pruta.
Regimento de oaç dores n.· 1

Mei!tI· \ da musicn, Antonio J o::;' 'ulUlldlO .JulIiOl·-lllt'dnlha dc prata.
Regimento de o
'rcn
prnta.

Q

dor s n.OO

ntll, Alt'l' do lfl'lllH'i '0 do • 'ou a -

lllllualh \ de
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Regimento de caçadores n.· 10
T n nt , Nicolau Heis - medalha de prata.
Regimento de infanteria n.· 3
gundo sargento n." :3 da 1 ..1 companhia do 2.° batalhão, Francisco F rreira - medalha d prata.
Regimento n.· 5 de infanteria
Francisco
egundo sargento n." 47 da
lhao, Camillo Augusto
onzagn

do Imperador da Austria,
José
2.:\ companhia do 2.° bataPinto -medalha
de cobre.

Regimento de infanteria n.? 6
Prim 'ir
'argcnto n." 7 da 2.'l companhia
lh:w, Antonio Ferraz (lc Mcn z ,,-lll idalha

do 1.0 batade cobr .

Regimento de infu.nteria n.· 14
T nont ,Jo. '. Peixoto da Silva Mcn zc AlardtO-medalha d prata,
Regimento de infante ria n.· 15
>rim 'iro ~argcllt()", II." 14 da H: mnpunhis do 1.0 batnlhão, Jo '6 .lonquim de Brito,
11.° 1 (la :!.Il companhia
do 2." batalhã«, HaplJacl Augusto -Illcclalha
de prata.
Regimento n.· 18 de infanteria do Principe Real
11.° 3D da 3.a companhia <lo :?o hat:ll!1ao,

Prim 'iro cabo
Antonio

Fer1'pira -

medalha

d

cobre.

Guarda municipal de Lisboa.
'cgnndo ,arg -nto, amanu mse, Frnnci: co Rib iro-medalha de 'obI'·.
Hl'glllHlo cnho n." ;'2 (la 1. compnnhiu :\Ianu('l Lop 'smcdn Ihu do c'obrc.
Soldado 1\.0 l:W da :3.n compallhia,
)1 ·lI1m·l .I:ll'tin,;-

llll'dtllha <10 cubl'l'.
Guarda. municip 1 do Porto
Pl'illlP.il'O ar I JltO li." 7 til
a t'olOpanhia
r ira-ln 'clalh:L de praul.

a.

)[lUlUeI Fl·r·

Gu rda fisoal
Primci •.o ~ar<rento n."
(la 1.11 ('()lllpllllhia do h:ttalhão
n.tI :~, Zadwl'in
Ah (' dlls Santo -111 dalhn de 'ohr '.
Prim iro (:J\bo g.·acln:lIlo 11.° UI d :;: 'ompullhia do baIh n.o ;~, Antonio Lniz di' Olho irn-m ,lnlha. d ·ohr.

ORDEM DO EXERCITO N.· 31

1048

Soldado n. o 137 da 3. a companhia do batalhão n. o 3,
Athanasio Gonçalves - medalha de cobre.
2." Companhia da administração militar

Tenente, Luiz Augusto de Sousa Sanches -mcdalha
prata.

de

Commissões no ultramar

Alferes de infantcria, Custodio José da Silva - medalha
de prata.
8.0- Secretaria d'estado dos negoeies da guerra - Direqão gml- La Rrparti~ão
Declara-se que no dia 22 de novembro ultimo se aprcsentou n' esta secretaria d'estado o coronel de cavallnria,
Jorge Correia Pinto de Mornos Sarmento, por ter regressado elo ultramar o lhe ter pertencido o seu actual posto
no exercito do reino, pelo que fica na arma a que pertence
e na situação de disponibilidade.
9. O-Secretaria

d'estad» dos lIegocios da guma-Direc~ão

geral-ta

Repartição

Declara-se que no dia 28 de novembro ultimo se apresentou n'esta secretaria d'estudo o tenente de infant ria
sem prejuizo de antiguidade, Pedro Francisco de Oliva,
por ter regressado do ultramar, e lhe haver sido acceita
a dcsistcncia de continuar em commissão na província de
Macau e Timor, pelo que fica na arma a que pertence com
o posto de alferes e na situaçâo de disponibilidade.
Secretaria d'estadn dos nrgocios d:l gnerra - Direc~âo geral- I.a R('llarti~ão

10. (]

Declara-se que o tenente <10 rogim nto do infantcria
n. o 21, Antonio Joaquim dos Santos Rego, foi: pela ul tinia
ordem do exercito, transferido para este corpo por motivo
disciplinar.
J)ircc~ão gcral- 2.a Repartição

11. o -

Secretaria d'estado dos nrgocios da guma-

Em
agosto
«u-se,
\,ÕCH e
taria.

cumprim -nto (10 deten iinndo na portaria de 27 do
ultimo, ins rta na ordem do cxer .ito H.O 22, publipara <lU o tenham a devida cxccuçuo, as substituiadditamentos ás inatrur-ções unncxas A mcsmu por-

Dlsl,osl<~ôcs gc.·aes
4. a
se-lia

J..

l

Ta inscripção succcssivu dai'!differen tos verbas, torm atLençiio nao repetir o mcz c auno j{l indica-
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dos n'alguma d'ellas, não obstante os oxemplos dados
n'estas instrucçõ
os conterem, devendo sempr' subentender-se que o factos occorreram nos ultimos citados,
em quanto outros não se registarem. Pelo que respeita
ao dia, quando seja o mesmo da verba immediatamente
anterior, registar- c-ha como indica o exemplo seguinte :
At!sente sem licença desde 113 de setembro de 189:2 p01'
. " horas da manhã. Presente a 19 por ", horas da tarde, AUSellÚl sem licença desde o mesmo dia por .,. horas,
etc., etc. Nas verbas ele identica natureza, immcdiatamcnte
seguidas, snpprimir-se-bâo os verbos, quando sejam os mesmos e estejam nos mesmo modo, tempo e pessoa. J as
transfer ncias d domicilio dos r 'servi ta , alem do verbo,
tambem e supprimirão as palavras «o domicilio». Exemplos: Passou ao reqimento de infãnteria n.o 2 em .. , de
. ,. de 18 ... ,. ao reqimenio de infanteria n? 11 em ,.,~
eic., etc, Transferiu. o domicilio jJw'a a frequezia da Ba1'quinha, concelho d« Barquinha, dietricto de recruiamenio
e 1'e ('1°va n,O U, em " , de , , , de 1 , .. ,.para a jl'f'gtlfZ1a
dos Mart.ljl'es~ de Lisboa, 2,° bairro, districto de recrutamento e l'esel'ca n,O 5, em .• ' de ... de 18.. ,

Livros dc matricula
Disposições relativas á casa «Notas biographicas
durante o serviço militar»
Exemplos de escripturação
Transferencias

do exercito activo para a segunda reserva
e vice-versa
10,°

Nos ex mplo 5,°, G,o
,0, quaudo a praça da
'cg-nnda res rva istiver matriculada nas companhias da administração militar, nos t 1'1llO do n.:" 1.0 c 2.° do artigo
3G,o elo r gnlam('nto de 31 de d zcmbro de 1 91, as verba t rito a e""uintcs modificnções :
"o cn 'o do . .mplo 5,°: Por ter ub f~'t!li~o 110 .~O'l)il:o
activo ' no da lJl'imei,'u I' Cl'V(( um . tU U'lf1ClU, !)((.Ç/oIOU ao
ex 'r iio activo (;/11 •• , de ". d' 1
jica11110 olm'gado
desde uto ,z"ta ao eruiço ]101' , " all/lO
mez 's C dia~
quando t nha 1 gnr), SIlUZO '"
/lI) ntlsmo ~ercitl),
No caso do ('_-l'mp]o G,o: POI' ter ido chamado ao 81.:1'.
I

I,

J

,

'~

10'>0
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viço activo do exercito como recruta eupplente, etc., etc.,
passou ao exercito activo em ... de .. , de 18 ...
No caso do exemplo 8.°: Por ter pedido transferencio:
(ou Por se haver) etc., etc., passou ao exercito activo em ...
de '" de 18 ...
Passagem ao deposito de praças do ultramar;
passagem voluntaria ao serviço militar no ultramar e regresso ao reino; passagem ao deposito de deportados
e regresso ao
exercito do reino I depois de cumprida a pena de deportação militar
Quando a transfcrencia da
corpo designado do ultramar,
ao modo ordinario. Exemplo:
Passou ao C07-pO policial de
de . .. de 18. .. desde quando
pl'al;as do ultramar, etc., etc.

praça tenha logar para um
a verba de passagem é feita
Lourenço lIfarques em ...
ficou addido ao deposito de

Passagens de praças do exercito activo, de um corpo para
outro; passagens ás companhias de reformados;
transferencias de apresentação
ao serviço activo, dos reservistas, de um corpo para outro; passagens
ao corpo de
alumnos da armada, ao de administração
naval, e ao da
escola do exercito, e vice-versa

11.°
V orba relativa a uma praça do corpo de alumnos da escola do exercito, que é transferida para um corpo do CXCl'cito, pOl' nrio concluir o CUl'HO lIO pl'aso determinado,
Pass()/{ (/0 regimento de ... ~ nos termos da 2.:1 parte do
~ 1.° do w·tigo -18.° do plano ele 7'eol'ganisação d« escola
do exercito de 3(J de outubro de 18/)2) em . " de . .. de

18 ...
.N. B. Se a praça passar com posto ou graduação

dífferente <la que tiver, ao ser riscada do corpo de aluumos, a
verba será : «Passou 1'7n ••• (posto ou graduação com que
fica) ao l'('gililento (/13 •••
etc., eic,» .

12.0
Verbn relativa a uma praça do corpo de alumnos da etlcola do sxercito, que termina qualquer
dos cursos de infanteria, cnvallaria OH :.tdmillistra~'&o militar, e pas:;a 1)01'
esse facto a um OOI'pO do exercito.
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Por ter concluido o curso de ... pass011 em primeiro sarge:nto cadete ao . . ., em . .. de . .. de 18. . .
N. B. Se a praça já for primeiro sargento cadete a
verba será: «Por ter concluido o CUl'SO de ... passou ao ... ,
em •.. de .,. de 18... »

12.0-A
Verbas relativas a uma praça do corpo de alumnos da
escola do exercito, quc termina qualquer dos cursos de
engenheria ou artilhcria, c pa<õr,;3,
por esse facto a. um corpo do exercito.
P01' fel' concluído o curso de ... passou ao .. , em ...
de ... de 18...
Aspirante a official, nos termos (artigo da. lei ou decreto applicavel, e sua data), ordeui do ecerciio n.O ••• de
18...
13.°
Verba relativa a uma pra)a que pas a ao corpo ele
alumnos de aspirantes da administração naval.
Passou, em aspirante de 2.a classe, (/0 corpo de olumnos
de aspirantes da administração nacal, ('ln ... de . •. de

18...
14.°
Verba relativa a uma praça do corpo de alumnos dos
aspirantes da administração naval que, por effeito do artigo 2 8.° do decreto da reorgauisação dos serviços da armada de 14 de agosto de 1892, tem passagem ao exercito.
Passou ('ln (posto) ao reqinierdo de ... , nos tamos do (l?'tigo 2 8.° da l'l'organisação dos serviços da armada de 14
de agosto (/1' 18l):l, .fitando obrigado ao serviço activo 1'0"
ires annos, a contar d'esta data. .
Passagens ás reservas, domicilios dos reservistas,
suspensão das passagens ás reservas e das baixas do serviço

°

'l
0.

Verbas relativas a uma praça que, estando licenciada na
prim ira. reserva, pas a á
gunda, por ter terminado o
tempo que devia permanecer n' aquella, continuando na anterior situaçãc.
Pa SQ'lt á segunda re8ct'oa em . .. de ... de 18... , con-

tinrul7Ido domiciliado na m

81/Ul

jreguezia

OU,

•••

,

eonü-
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uuando ausente sem domicilio conhecido, ou ainda, ... , continuando ausente com licença ... ~ (indicação do paiz strangeiro ou possessão

do ultramar

onde esteja

de Iicença].

Praças promptas da respectiva
instrucção;
mudanças de
classe por inhabilidade, conveniencia propria ou do serviço; artifices
Todas as mudanças de classe não exemplificadas,
ainda
mesmo quando effectuadas dentro da mesma unidade, são
averbadas
do seguinte modo: «Passou a
pelo pedi)',
(quando tenha legar) em ... de .. , de 18
»

19. o (trunsítoria)
Verba relativa a uma praça que mudou a sua classificaçâo de aspirante a offícial para a de cadete, nos termos do
da escola
~ 1.0 00 artigo
52.0 do plano de rcorganisação
elo exer .ito de 30 de outubro de 1892.
Pa8S0lt
a denominar-se
soldado cadete (1.0 cabo cadete,
1.o Sf/1'f/tmto gl'ad1t((do~ cadete, etc.) em execução do decreto
de 30 de outubro de 1 9:2.
Promoções e graduações na classe combatente
e não combatente;
baixas de posto ou de graduação

Verba relntiva a urun p1'a(:a de prct habilitada com o
curso de ndminiatrnção
militar, que é promovida It aspirante ela mesma administração
com a graduação de alf -

rcs.
A "l'imnte
g1'(ldH((~ão

da direcção

de alferee,

por

da adminietração

decreto de '"

rom a
de 18, ..

militur

de '"

Y erba relativa li promoção a aspirante a official,
A"J!imnte a o.fJicial nos termos (artigo da lei ou <1\'e1' to
applicavcl, e sua data), ordem do tJ.tercito n.O '" de 1 •...

15,0
Vcrbn relativa a urna praça que é d clarada cad h,
Ded'l1'(ulo cadete, 1108 termos (artigo da lei ou decreto
applicavcl, o sua data), ordem do exercito 11.0 .. , de 18...
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16.°
Verba relativa a uma praça que é declarada cadete com
a graduaçao de primeiro .argento.
Declarado 1.° sarqcuto qraduado, cadete (artigo da lei ou
decreto applicavel, e sua data), ordem do ecercito n." ..•

de 18 ...
Disposições

relativas
casa <eApplicação litteraria
antes do serviço militar»
á

4,a Alem dos dizeres que constituem os dez exemplos
de sscriptnraçãc
apresentados
para esta casa, nenhum outro se ayel'bant senào no acto da prac;a ser pela primeira
vez licenciada para n, r erva, ter baixa directamente
do
serviço activo ou passar á clns c de official, excepto se exhibir certidão d" npprovaçâo cm qualquer das disciplinas
marcndas no n.? 4." do artigo 3G." OH no n.? 4.° do artigo
45. ° do plano de rcorgani ':l(:a~l da escola do exercito de 30
de outubro de 1 !J:?, certidão de exame de admissâo aos
Iyccus OH a carta de algum curso, inclusi 'e os das elasses de cabos ou .argentos das escolas l'L'ginH'ntaes de infanteria
que, porventura,
e com a devida licença, tenha
frequentado,
como paixnno,
Disposições

relativas
casa «Applícação
durante o serviço»
á

Exemplos

litteraria

de escripturação

1:,>.0
Ilubilitado,
nus t('I·J/IO.~ do II.°S 1.° a 3.° do rtl'tig() f)6.o
do pllllllJ eh, 1·PUI·[jll/li.'açtw d" rsco!« rio exercito de 30 de
outubro de 18fJ:!, de. de .,. d,· ... de 18...

1 ~. o -Srcrrlilria

d\'slado dos II "odos da guma - Direc~ãogcral- 2.a Rfl)arli~áo

, na l\Inge .tade EI-H<,i manda

officiul, com o vencimento

prl)mover

a a spirante

a
por
de :30 de

unieo ele ;100 róis diários

estar oU111p1'hcndida 110 artigo 7;)." <lo d .ereto
outubro ultimo, a praça abaixo m meionads :

Regimento n.· 15 de caçadores de EI-Rei
Primeiro. urg mto graduado
~I pirante
a official n. o 16
ela. :3.a companhia c 1:7
de matricula,
Carlo~ Menczes.
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13.0-Secrclaria

d'csladQ dos IIP-gociosda gllerra-Dircc~ão gcral- 2.a IlclJarlição

Sua Magestade EI-Rei manda declarar cadetes, por sc
acharem comprehendidos nas disposições das cartas de lei
de 17 de novembro de 1841 e 5 de abril de 1~45, e no
§ 1.0 do artigo 52.° do decreto de 30 de outubro ultimo,
as praças abaixo mencionadas:
Regimento de artilheria n.s 3

Soldado n. ° 3 da 7. a bateria e 204 de matricula,
da Silva Conde.

Julio

Regimento n." 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II

ua

Soldado n.? 7
La companhia e 1:794 de matricula,
D. José Gil Borja Macedo e Menezes Junior.

14.0-Sccrctaria

d'estado dos negeeies da gllCl1'a- Direcçãogrral- ta Rrparli~ão

Annuncia-se que 8sb\. aberto concurso para o provimento das vacaturas de mestres de musica. que occorrerem
nos regimentos de caçadores e infantaria, nos termos do
decreto de 8 de julho de 1880, publicado na ordem do
exercito n." 15 de 10 de agosto do mesmo anno.
Os candidatos apresentarão os requerimentos do admissão ao concurso, aos seus respectivos commandantes, para.
os fins designados 110 artigo 2.0 do mesmo decreto; tendo
os mesmos commandantss cm vista o que se acha expresso
nos §§ 3.° e 5.0 do artigo 10.0 do regulamento das bandas
de musica de 1872.
No dia em quo por esta secretaria d'cstado for ordenado, so reunirá o jury de que trata o artigo 1.0, quo devo
examinar e classificar os candidatos, s ndo a apresentação
d'estes feita no quartel general da 1.a divisão militar,
quando por este ministerio for julgado opportuno.

15.0-

Secretaria t!'est.,do dos Il~geeiosda guerra - Dirrc~ãogeral - 3.a Reparli '50

Sua Mag-estado El-Rci manda graduar cm prim ir os
8ar~entos, por se acharem compr hendidos no disposto no
artigo 47. ° do plano de reorganisação da scola do exer-

105;)
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cito approvado
cadetes abaixo

por decreto de 30 de outubro
mencionados :

ultimo,

os

Corpo de alumnos da escola do exercito

S >guudo sargento,
Soldado,
'oldado,
Soldado,
~oldado,
Soldado,
Soldado,
Soldado,

Henrique Oarrusca.
Antonio de Sant'Anna
Cabrita Junior.
Carlos Luiz Monteiro.
Coriolano Victor Salgado de Andrade.
Frederico Antonio Ferreira de Simas.
Jos6 Tuvarcs de Araujo e Castro.
José Paulo Fernandes Junior.
Luiz .\ugusto 'I'eixeira de Vasconcellos.

] ü."-Secrtlal'ia

d'esrade dos ue9ocios da guerra-Dil'ec~ão geral-

a.a Reparli~ão

Relação dos alumnos que no presente anno lectivo foram admittldos no
real collegio militar, na classe de alumnos pensionistas do estado, pelos motivos declarados adiante dos seus respectivos nomes, o que se
publica ao exercito na conformidade do disposto no artigo 12,0 do decreto com força de lei de 11 de dezembro de 1851.
Classe do exercito
Arnaldo Augusto de Mato:,; Coelho, :filho do fallecido alferes de infantcria, José Aueusto ~Ia tos oélho _ por lhe
aproveitarem
as preferencias marcadas no artigo 11.° do
decreto de 11 de dezembro de 1 51, s 'r orphão (1, pae c
ter a máxima idade designada no artigo 8.° do regulamento decretado
lU:3 de novembro de 1 0.
Francisco Martin8 Lusignan de Azcv do, filho do falle,ido tenente do exercito aa Africa occirlcntal, Antonio Augusto de Lusignan de Azevedo - id -m.
,Tosé Augusto Ul'hcllo, filho do fall('cillo capitão de in.
fnnt 'ria, L opolao Augusto 1'l'b '110 _ ilkul .
José do L..iz e Cunha, filho do fallccido zcn 'ral de bri"aua reformado, José l! rreira da Juuha Junior -idem.
Leovegildo Baptista tll' .M llo, filho do alferes almo.·arife, Antonio Agostinho d' l\Iello - pllr lhe aproveitar uma
<11\8 pr 'fereneia'
marcadas no al'tigo 11.0 do d 'creto d· 11
dI dezembro de 1 51, ter tL ma.·ima itlt~ue dt, 'ignada no
;1 rtigo
. n do regulamento
(h'cretado
1ll:3 de llo\'cmhr()

<le 18,'6.
III

Qnilh l1lH l!'laminio da Maia, filhu do aIfo!' 8 d
nto de inf. nto-ia n. o 1<1,Jo 6 Fl'anci co - iu(>m.

re"'i
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José Agostinho Fernandes Costa, filho do alferes do regimento 11.0 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II, João Agostinho da Costa - idem.
Armando Sousa Soares de Almeida Ferreira, filho do
tenente de infantaria n. o 11, Pedro de Alcantara Sousa
Soares de Andréa Ferreira-idem.
Armenio de Albuquerque Diniz, filho do cirurgião ajudante do regimento de cavallaria n." 10, Abilio de Albuquerque da Fonseca e Sousa- idem.
Antonio de Passos Callado, filho do capitão de cavallaria, Eduardo Julio Gomes Callado - idem.
Antonio Maria Pinto Cardoso Salgado, filho do segundo
officíul da administração militar com a graduação de capitão, Francisco Faria Villas Boas Salgado - idem.
Julio Augusto da Conceição e Sousa, filho elo capitão do
regímen to de caçadores n. o 1, José Elias da Conceição e
Sousa - idem.
J os6 Lucio de Sousa Dias, filho do capitão do regimento
de infantcria n. o 19, Antonio Lucio de Sonsa Diasidem.
Luiz F'ilippe de Serpa e Castro, filho do capitão do regimento n. o 5 de infanteria do Imperador da Austria,
Francisco J osó, José Joaquim Soares ele Castro - idem.
Eurico de Sampaio Saturio Pires, filho do capitão do regimento de artilheria n. o 4, Amílcar Saturio Pires - idem.
Francisco Justino Moraes Teixeira, filho do capitão do
regimento de caçadores n.? 1, José Justino Botelho Moniz Teixeira - idem.
Manuel Augusto de Sonsa Oliveira, filho do cirurgião
mór do regimento de infanteria n.? 11, Antonio Augusto
de Oliveira - idem.
Classe de marlnha

Manuel Martiniano de Oliveira Marrecas, filho do commissario da administração naval, Candído Augusto Marrocas - por lhe aproveitar uma das pr efereneias mnrcadas
no artigo 11.° do decreto de 11 de d .zerubro de 18f)1, ter
a maxima idade designada no artigo 8.° do regulamento
decretado em 3 de novembro do 18 G.
João Augusto de Fontes Pereira de MeJlo, filho do primeiro tenente da armada, João Augnsto do Fontes Pereira de Mello - idem.
Antonio Carlos Freitas Teixeira, filho do capitâo tenente
d~. armada, Carlos Ernesto Gonçnlv s Teixeira - id m,
Carlos de Brissac das Neves Ferreira, filbo do eapitao
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de mar e guerra da armada, João Antonio de Brissac das
Neves Ferreira - por não haver mais candidato algum das
classes preferentes c achar-se nas condições do já citado
artigo 11.°
17.0-Secretaria

d'estado do' negocies da gllerra-Dircc~ão geral-3,a

Reparti~ão

Relação dos alumnos do real colleglo militar que foram premiados no anno
16CtivO de 1891-1892, pela sua appllcação IItterarla e comportamento
exemplar
Curso regular
L" Anno
Língua portuguesa

r. o 50, J eronymo Candido Cabral Madeira premio.

terceiro

.0 50, Jeronymo
Candido Cabral Mad irapremio.
2.· Anno

terceiro

Língua francesa

Língua Inglesa

N. o 82, Antonio Bettencourt da Camara - segundo premio.

N." 179, Luiz Maria Sergio d Sousa-segundo
mio.

pre-

Geographia

.N.o 82, Antonio Bettencourt da Camara-

terceiro pre-

mlO .

.N.? 179, Luiz Maria

ergio do

lUlO.
3.

U

ousa -

terceiro pre-

Anno

Tllatoriu

16, José de Azevedo Monteiro do Barros-segundo premio.
~.o 146, ,Antonio Alfredo de Magalhães Correia - prim Iro premIO.
•0 16fl, X avier da
'ilva Junior - segundo premio.
..[T.O

Latim

N." 146, Antonio Alfredo de Iaealhãc

Correia-

pri-

meiro premio.
r.o

169, Xavi r da •'iJva Junior - s 'gulldo premio,

1058

URDEM DO EXERCITO N.o 31
Desenho

N." 169, Xavier da Silva Júnior - segundo premio.
Novo curso transitorlo
5.°
Mathematica,

Anno
segunda parte

N.O 62, Raul Miguel de Mendonça-e- segundo premio.
Physica, segunda parte

N.O 62, Raul Miguel de Mendonça-

segundo premio.

Philosophia

N. o 62, Raul Miguel de Mendonça - terceiro premio.
N. o 62, Raul Miguel de Mendonça - medalha de oiro.
N." 100, Manuel Umbelino Correia Guedes - medalha
de oiro.
N. o 189, Simão Valdez Trigueiros de Martel- medalha
de prata.
N. o 205, José Bernardo da Cruz Vizetto - medalha de
prata.
18. o _ Dirrc~ão da administração militar - Secção do gabinete
Annuncia-se que o concurso para aspirantes da administração militar, a que se refere a disposição 11.a da ordem
do exercito n.? 29 de 31 de outubro ultimo, se d evo rcalisar no dia 10 do corrente mez.
19. o-Dircl~ção

da administração militar-La

RCllal'tição

Postos, graduações e vencimentos com que ficaram os officiaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes
haviam sido conferidas:
Com o posto de coronel e o soldo de 75;)1000 réis mensaes, o coronel do regimento do cavallaria n." 7, Carlos
Claudino Dias, reformado pela ordem do exercito n." 29
de 31 de outubro ultimo.
Com a gradna~ão de major o o soldo de [)4i$000 róis
mensaes, o capitão de infanteria em inactividade temperaria, Antonio Augusto Pereira, reformado pela mesma ordem.
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Com a graduação de capitão e soldo de 38;$500 réis
mensaes, o tenente do regimento de infanteria n. o 24, Alexandre dos Santos, reformado pela mesma ordem.
Com a graduação de general de brigada e o oldo de
90;$000 réis mensaes, o coronel do regimento de infanteria
n.? 13, José Gonçalves da Fonseca, reformado pela ordem
do exercito n.? 30 de 10 de novembro ultimo.
Com a graduação de major e o soldo de 54~000 réis
mensaes, o capitão da 1. companhia da administração militar, José Esteves, reformado pela mesma ordem.
Com o posto de tenente e o soldo de 35;$000 róis menSM3, o tenente de cavallaria cm inactividade
temporária,
José Francisco Nunes, reformado pela mesma ordem.
3

20. °

-

Direcção da adlUinistra~ão militar - 2. a Repartição

Declara-se:
1.0 Que o preço por que saiu cada ração de pao fornecido pela padaria militar no mez de outubro ultimo foi de
43,25 réis,
2.° Que as rações de forragens no mesmo mez saíram
a 257,61 róis, sendo o grão a 19ô,54 réis e a palha a 61,07
réis.
21. o -

Secretaria d'estade dos negecies da guerra - Repartição do gabinete

Para conhecimento das differentes auctoridadee militares se publica O seguinte:
Secretaria da guerra - Direcção gcral2." Repartição. - N.O 15. - Circular. - Ill.'?? c ex."? sr. - S. ex."
o ministro da guerra encarreea-me de dizer a v. ex." se
sirva determinar que no verso das folhas de registo, na
parte destinada ao balanço annual dn conta do artigos de
vestuario, c no e:spaço comprchondido entre oito casas verticaos, a contar da margem dir ita, da folha, se trnnscrova,
por copia, o que constar da pagina F da caderneta militar,
a fim de haver lementos pam preencher essa pagina nas
cadern tas quc tenham de orgauisar-s para substituir as
que por qualquer causa se xtraviem.
Deus guarde a v. ex.a,
cretaria d'cstado dos negocies
da guerra, cm 19 de novembro de 1 92. -III. 1110 e ex .lUO
sr. commandnnte da L" divisão militar.=(A
ignado) o
director geeal, Caetano Pereira Sanches (le Ca iro,
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Identicas aos commandant s da 2. a, 3. a e 4. a divisões
militares, commandos geraes de cngcnheria c de artilheria, commandos militares da Madeira e dos Açores, inspecções geraes de cavallaria e de infantoria, e direcção da administração militar.
o
que o capitão do regimento de caval22. -Declara-se
laria n.? 1, lanceiros de Victor Manuel (actualment da
guarda fiscal), Adriano de Figueiredo Fazenda Viegas,
desistiu de noventa dias da licença registada que lhe havia sido concedida pela ordem do exercito n. o 29 d'este
anno.

23.

o _. Licenças concedidas por motivo de molestla aos oIDclaes abaixo
mencionados:

Em sessão de 6 de outubro ultimo:
Estado maior de artilheria

Primeiro tenente, Henrique Jayme de •'ousa Santos,
sessenta dias para convalescer em ares do campo,
Primeiro tenente, José Joaquim Bernardino de Sena
Xavier, quarenta dias para fazer uso das aguRs thermaes
nas Caldas da Rainha, e mais tratamento.
Regimento de artilheria

n.s 2

Coronel, Eugenio Augusto Cardoso do Amaral, cincoenta
e cinco dias para se tratar t:l convalescer em ares patríos.
Primeiro tenente, Eduardo Augusto da Torro do Vall
de Lacerda, sessenta dias para se tratar convenientemente
em ares patrlos.
Primeiro tenente, Henrique Pereira l\fousinho de Albuquerque, quarenta dias para fazer uso de banhos do mar.
Regimento de artilheria n .• 3

Primeiro tenente, Francisco Augusto Moreira Ribeiro,
trinta dias para fazer uso de banhos do mar.
Brigada de artilheria

de montanha

Primeiro' tenente, Antonio Hodrigucs M ndes Castanheira, cíncoenta dias para se tratar m ares patrios.
Regimento de oavallaria n .• 15

'l'enente, Americo Manuel Luiz Paulo Botl'lho, SCSI:! nta
dias pura fazer uso das aguus thermacs nas Caldas da
Uainh~~o mais tratamento.
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Regimento de cavallaria. n.O10

Cirurgiao mór, Bento Rodrigues Ferreira Malva de Figueiredo, vinte dias para e tratar.
Estado maior de infanteria.

Tenente, Francisco Antonio Cardoso Borges, quarenta
dias para fazer uso de banhos do mal' na Figueira da Foz,
a começar em 12 de outubro ultimo.
Regimento de caçadores n.O4

Tenente coronel, Cesar Augusto Kuchenbuch dos Prazeres, sessenta dias pam se tratar em ares do campo.
Regimento de infanteria. n.s 2

Capitão, J oao Bapti ta do Cruzeiro • eixas, trinta dias
para se tratar III ares pátrios.

24.

o-

Licenças registadas concedidas aos omclaes abaixo mencionados:
Regimento de artilheria. n.O2

Capitão, Alvaro Rodrícues do Az vedo Junior, vinte e
sete dias.
Brigada de artilheria.

da montanha

Capitão, Abel Hypolito, sessenta dias.
Primeiro tenente, Antonio Rodrigues Mendes Castanheira, trinta e cinco dias.
Regimento de infanteria n.O 3
Tenente, Maxiuiiauo .. avier
orio, quarenta dia.
Regimento de infanteria n.O12

Cirurgião mór,.To

Maria Rodriguo

d

Costa, qua-

renta dia.

25.0- Foram confirmadas as licenças registadas que os commandantes
da 1. a e 4. a divisões militares concederam aos omclaes e empregado
abaixo mencionados:
Regimento da oavallaria. n.Ots

A pirante da direcção da admiuistrnç! o militar com a
graduação de alfere , J oaquim Simõe da Costa, quinze
<lias.
Regimento de infantaria

n.O11

Alfe)'c8, João Duarte Moreira, dez dias.
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Obi"tuario

Novembro
»
»
»

»
l)

»

»
»

»
»

2 - General de divisão reformado, Roque Francisco Furtado de Mello.
6 - Capitão reformado, Alexandre dos Santos.
7 - Capitão reformado, J osé Maria Pereira
Pinto.
11 - Primeiro official da administração militar,
reformado, com graduação de major,
José Félix Xavier da Nobrega Aguiar.
16 - Capitão do regimento de caçadores n. o 8,
Manuel de Sá Pereira.
16 -Major
reformado, João Roberto de Carvalho.
17 - General de divisão reformado, Francisco
Antonio de Carvalho.
18 - General de brigada reformado, Julio Ccsal' Augusto de Menezes.
2G - Primeiro official da administração militar,
reformado, com graduação de coronel,
Quintino AnacJeto Gramacho.
26 - Capitão do regimento de infanteria n.? 14,
José David.
30-Major
reformado, José Lopes de Albu·
querque.
Jorge Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.

Está conforme.

o

direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA HUERRA
16 DE DEZEMBIW DE 1892

ORDEM DO EXERCITO
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1.0_ llecretes
Sml'laria

d'rslado Ilos ur~ocios da ~lIma-:;. a lIeparli~iill di! Iiil'rc~flO geral
da cOlllabilidade publica

Usando da auctorisação concedida ao go\'erno pelo artigo 1.0 da carta de lei de 30 de junho de 18D1, tendo
ouvido o conselho de miuistros nos termos dI' artigo 50,0
do regulamento
geral da contabili(ladc pnblica : hei por
bem determinar
que das sobras da verba auctorisada no
artigo 23,0 do capitulo 5,0 da tabella das despezns do ministerio da guerra relativa ao exercício de 18\)1-1 92 se
transfira para o artigo 15,0 do me mo capitulo a quantia
de 500~000 róis, que a mais Rf' liquidou para as despezas
d' este artigo,
O presidente do con olho de ministros, ministro o socr tario d' estado dos negocies da faz nda, encarregado
interinamente
dos negocies do reino, e o ministro e secretario d'estado dos negocios
guerra, a sim o tenham
mtcndido e façam executar, Paço, em 30 ele novembro de

na

1892,=IU~I.Jos6
deiro Pinheiro

Dias Ferreira

J01',qI' Candido Cor-

Fm't(((70,

Minislrrio dlls nrgllrios do rcillo-

Uin'r~iill geral dr adlllilli'ilra~ão

polilica e civil

:1. a nrparli~ão
Sendo frequente que os motivo fi por quc em cada anno
podem ser disp nsados do ' rviço activo o' muncchos sujeitos ao recrutamento
militar advenham 011 se completem
posteriormente
ao prn~o fixado para a reclamncões no :11'.
tig'I' :~i,0 (111 l'rg'nlanwnto 11(' sn de 1'11(111))'1' 111' 1~01: ('

lOU4.
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Considerando que esta hypothese
6 omissa tanto na lei
de 12 de setembro de 1887 como no decreto com força de
lei de 23 de julho de 1891;
Considerando que, tendo este decreto antecipado sobre
o da lei de 12 de setembro de 1887 o praso das reclamações para dispensa, mais necessário se torna regular a RObredita hypothese, omissa em ambos estes diplomas:
Hei por bem decretar o seguinte:
As reclamações para dispensa do serviço activo do exercito ou da armada por algum dos fundamentos previstos
de 29 de outubro de 1891,
no artigo 33.0 do regulamento
quando estes forem posteriores ao aia 31 de março do anno
em que os intercesados
tiverem sido recenseados para O
recrutamento militar, poderão ser deduzidas dentro do
prago de tres mezes, a contar da suporveniencia
dos mesmos fundamentos,
qualquer que seja a situação do serviço
militar em quo so acho o reclamante.
§ unico. Estas reclamações
serão informadas no pra o
de oito dias pela camara municipal, e tambem no de oito
seguintes pela commissão do recrutamento
c resolvidas pelo
competente juiz dfl direito nos quinze dias subsequentes.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secrctario d' estado interino dos nego cios do reino, assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 1 de dezembro
de 1802. = REI. -c:.JoséDias Ferreira.

Secretaria d'estado dos nr~ocio8 da guerra - Dirrc~ão geral- i.a Rcparlj~áo
Hei 1'01' bem reformar
no posto de alferes o primeiro
sargento guarda-portas
do commando geral de artilheria
José Antonio (la Silva, pelo haver requerido
e ter Rid~
julgado incapaz do serviço activo pela junta militar d
sande, e lhe aproveitar a disposição do artigo ô.o da carta
de lei de 23 de junho de 1880, em conformidade
com o
artigo 1. o da carta de lei de 23 de agosto de U!87.
O ministro e secretario (restado dos negocies da guerra
assim o tenha entendido c faça executar. Paço, em 10 de
dezembro de 1802. = REI. = JOI'f/l' Candirlo Cordeiro Pi-

nheiro Furtado.
Smelaria d'pslado dos lIl'gocios da gllcrra-Dirfcçáo

gpral- t.1!. Reparlição

Em conformidade com o disposto no § 1.o do artigo
1.0
0:3.0 do regulamento para lt organisação da 1'0HCl'Va <lo exercito
activo de Bl !lfl dezembro <lo armo proo do artigo
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ximo passado : hei pOl' bem nomear cirurgiâo ajudante de
r~serva, com a grad11ação de tenente de reserva, o medico
clrurgião pela escola medico cirúrgica do Porto, Adolpho
Augusto de Vasconcellos do Artnyeth,
pelo haver rC1luprido c estar !lOS termo: da lei.
O ministro c secretario d' estado dos negocies da gucrra
assim o tenha entendido c faça executar. Paço, cm 10 de
dezembro de 18(1~. nEI.
JOl',l/P (I"l1r7idf/
('r)l'(lpú'O Pinhelro Furtru!».
Secretaria d'r~lilJo Jos

1I('~lIriOS lia ~lIm<l-

Dirrr~áo ~\'ral- I.a nrpitrli~ão

Hei pur bem dctcrminur tI uc o 'apitao do estudo maior
de infanteria, Thcophilo Leal de Faria. c o alferes do rcgimonto n.? 4 de cavnllaria do Imperador
da Allemnnha,
Guilherme II, Antonio dc Andrnd« Pinto, não sejmn COIltados nOI:! quadros da,; respectiva.
armas, nos termos do
artigo 170," do decreto com força de lei de 30 de outubro
de 1884, }lor terem sido nomeados para exercerem
uma
commissão dependeu tI' (lo ministerio
clnf. obras publicas,
sommercic e industria.
O ministro c seeretnrio d'cstmlo dos negocies da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, m 13 de
dezembro de 1 fl2. H1"~T.=J01·,l/e ('ailrliilo Cordeiro Pinheiro }i'twtoi!f).

2. o

Por decretos de 2~de novembro ultimo:
Estado maior de infanteria

Cavall iro da ord nn militar (h, •.
pitão) (\'n:;:tantinu

da

'F'OlttOIll'a

Bl'lltO

àfadnl'pÍra

de A\'iz,
Guedes.

II ca-

Regimento de infanteria n.O17
onl<'ll\ militar de ~. B'nttl <le Ayiz, o Cttpitr\o t(lIal't<,1 11H'"tl'(>, .J 0\\0 Hihcil'tI.
Cavallciro

lIa

Commissões no ultramar
Cavalleiro da lll'dnll militar <k ~, Bento de .A viz, o capitão <k ('avaIlHria. na!'tallo Albprto da Co 'ta Pel:!soIL.

Por decretos de 10 do corrente mez:
Quadro da arma de infa.nteria
cm di, Jlunibilidade,
Oliva.

"\lfl'l'\':-<, u ;t1fel'c:-; dc int';l1ltll'ia
111'0

!<'I'nll(·i,'('f)

Pe-
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Disponibilidade

Os capitães cm inactividade tcmporaria, de cavallaria,
Diocleciano Augusto Cardeira, e do infanteria, Ezequiel
Augusto de Vasconcellos Massano, o o tenente de infanteria, Joaquim Pereira Lusitano, por terem sido julgados
promptos para todo o serviço pela junta militar de sande.
Inactividade temporaria

O tenente do regimento de infanteria n. o 21, Antonio
Joaquim dos Santos Rego, por ter sido julgado incapaz
do serviço, temporariamente, pela junta militar de saude ,

Por decreto da mesma data:
Reformados, na conformidade da lei, o tenente coronel
do regimento de infanteria n.? 11, Miguel Augusto Rrzende Murteira, c o cirurgião de brigada em inactividade
temperaria, Polycarpo Antonio Esteves Galeão, o primeiro
pelo haver requerido, e ambos por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela junta militar de sande,

Por decretos de 13 do mesmo mez :
Regimento n.s 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II

Alferes, o alferes do cavallaria cm disponibilidade, JOR('
Leonardo de Gouveia.
Tenente

Estado maior de infanteria
coronel, o tenente coronel de infanteria

('111

disponibilidade, José Augusto Pimenta de Miranda.
Capitão, o capitão de infantaria em disponibilidade, Ez quiel Augusto de Vasconccllos Maasano.
Regimento de caçadores

n,>

8

Exonerado de ajudante, o alforcs, Filippc Rijo Rosado,
pelo haver requerido.
Ajudante, o alferes, João Julio dos Reis (' Silva.

:1. o - Por determlnaç[o de Sua Magestade EI-Rel:
4.' Divisão militar

Chefe da l'epal'ti~ão de recrutamento (' l'('KCI'\'US, o capitão do corpo do estado maior, adjunto, João Gonçnlve s
<1(' Mendonça Junior.
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Commando do corpo do estado maior

('hefe da 1.a se ição, o tenente coronel do corpo do e::;tado maio!', Luciano de Azevedo Monteiro de Barros.
Regimento n.s 4 de cavallaria do Imperador da. Allemanha,
Guilherme II

Capitão da 5.a companhia, o capitão do regimento 11.° 8
de cavallaria do Principe Real, Joaquim Augusto Mousinho de Albuquerque.
Regimento de cavallaria n.s 7

'I'en nte, o tenente do regimento de cavallaria n." 1,
Iancciros d Victor Manuel, Chri tiano Romão Tavares.
Regimento n.s 8 de cavallaria

do Principe Real

Capitão da 6.a companhia, o capitão do regimento n.? 4
de cavallaria do Imperador da Allemanha, Guilherme II,
Alberto Mimoso
Costa Ilharco,

aa

Estado maior de infanteria

Tenente, o tenente do regimento n." 5 de infante ria do
Imperador da Áustria, Francisco JOSl\ João Augusto César
de Freitas.
Regimento de caçadores n.s 1

Tenente, o tenente do regimento ele infantaria n.? 6.
Manuel José de Aguiar Trigo.
Regimento de caçadores n.> 3

Alferes, o alfer s do regimento de caçadores n.? 1, Joào
Luiz de Carvalho.
Regimento n.s 6 de caçadores de EI-Rei

Alferes, o alferes de infanteria, Luiz Duarte Ferraz.
Regimento de oaçadores n." 8

Major, () major du regimento de infante ria n. o 11), Franci sco Xavier Vaz Gu des Osorio.
Regimento de caçadores n.s 11

'oronel, o coronel do stado maior de infant-ria
más Julio da osta Sequeira.
-1

•

,

Regimento n.v 6 de infanteria do Imperador da. Anstria,
Francisco José
T('llcnt', u tenente do estado maior d infunt ria .J '1'0-

nylllo da Pi-dado Rollo.

'
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Regimento de infanteria n.s 6

Tenente, o tenente do regimento de caçadores n. o 1,
João Antonio da Costa Leal.
Regimento de infanteria n.v 11

Tenente coronel, o tenente coronel do estado maior de
infanteria, Augusto Alves Pinto Villar.
Regimento de infanteria n.O12

Capitão da 2.a companhia do 1.0 batalhão, o capitão do
estado maior de infantaria, Antonio Angelo da Cunha
Rosa.
Tenente, o tenente elo regimento de caçadores n. o 1,
José Ezequiel Rodrigues Leitão.
Regimento de infanteria n.? 13

Coronel, o coronel do estado maior de infanteria, João
Lopes Soeiro de Amorim.
Regimento de infanteria n.s 16

Major, o major do estado maior do infanteria, Josó Luiz
Gomes.
Capitão da 3.a companhia do 2.° batalhão, o capitão do
regimento de caçadores 11.° 3, Francisco Pereira da Cunha
Côrte Real.
Regimento de ínfantería n." 23

Alferes, o alferes do regimento ele caçadores n. o 3, José
Freire de Matos Mergulhão, pelo pedir.
Regimento de infante ria n.v 24

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante elo regimento
de infantaria n.? 4, Julio Alves Pinto, pelo pudir.
Quadro da arma de infanteria

Alferes, os alfer es, <10 regimento n.? õ de caçadores d«
EI-Rei, Joao Bernardino Borges de Sá, e do regimento de
infnntvria n." 23, Antonio Augusto Geraldes de Macedo.
4.

o

Seml3ria tl'f'~lallu tios

IIC~OCIOS

dil guma-

DII'ec~ão gcral-

I.a

Rt'llartiçflO

Declara se que o ~l'gltuclo snrgento do regim nto de iufanteria n.? :3, Francisco Fvrreiru, a fluem pela ordem do
exercito n. o BI ao corrente auno foi concedida a mednllia
militar de prata da classi: dr, comportamento exemplar, j>I'('t<'U('C aetnalmente
li 1. a companhia de reformados.
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5.o-Secretaria

d'estado dORlI~gocioRda ~uma-lliret'çáo

a~
gml-P
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Rfpartição

Declara-se
que a mercê conferida ao mestre da musica
do regimento
de infanteria n. o 7, Antonio Gonçalves da
Cunha Taborda, é a do grau de cavalleiro da ordem militar de Nosso Senhor Jesus Christo.

o.o -Secretaria

(restado dos negucies da guerra -IJiret~áo geral- t.a Repartição

Sua Magestade EI-Rei manda promover a aspirantes a
officiaes, com o vencimento unico de 500 róis diarios, por
estarem comprehendidas
no artigo 75.0 do decreto de 3ü
de outubro ultimo, as praças abaixo mencionadas:
Regimento de oavallaria n.v 2, lanceiros de EI-Rei
Primeiro
sargento cadete n. o 42 da 5. a companhia c
1:6b7 de matricula, Thomás de Sousa Rosa.
Primeiro sargento cadete 11.° 13 da G." companhia c
1:728 de matricula, Sergio Pamplona de Faria.
Primeiro
sargento cadete n. o H3 (la 13.a companhia
c
2:0\)7 de matricula, Firmino Teixeira da Mota.
Primeiro sargento cadete n." 47 da l.a companhia c 7:)2
de matricula, Annibal Maria Verué.
Primeiro
sargento cadete 11.° ~7 da J." companhia
e
1:708 de matricula, Josó Maria Pereira da Silva.
Regimento n.s 4 de eavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II
Primeiro
argento cadete n." 1:7Hl de matricula e 28 da
5.a companhia, Antonio Rodrigues Monte Junior.
Primeiro
sargento cadete ll. o 10 da H:' companhia e
1:527 de matricula, José de Almeida Vasconcellos.
Regimento n." 2 de caçadores da Rainha
Primeiro sargento cadete 11.0 40 (lo matricula e 11 da
4. a companhia do 1.0 batalhão, Liuo (1" Cmupos Coelho.
Regimento n.> O de caçadores de El·Rei
Primeiro sargento cudcte n.? ~)-! (la :3." companhia ('
1:777 de matricula ao 1.0 batalhào. Hermenegildo Hypolito Rosado Saudc.
Primeiro
sargento cadete u." :!j da -t. l companhia l.
1:774 de matricula do ~.I\ bntalhü«, Carlos Alberto Gar-

cia Moreira da •'ilq.

lUíO
Primeiro

OlW.EiIl

sargento

1:773 de matricula
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cadete n. o 4G da 3. a companhia c
elo 2.° batalhão,
Francisco Antonio

Baptista.
Primeiro
sargento cadete n. o 21 da 4. a companhia e
1:319 de matricula do 1.0 batalhão, Luiz Candido da Silva
Patacho.
Primeiro
sargento cadete n.? 30 da 1." companhia c
1:784 dc matricula do 1.0 batalhão, Joaquim Mendes Cabeçadas.
Primeiro sargento cadete n. ° G da 1. ii companhia e 1 :069
de matricula do 2.° batalhão, Thomás Ribeiro Dionysio de
Almeida.
Regimento de oaçadores n.· 7
Primeiro sargento cadete n." 812 de matricula e 42 da
L." companhia do 1.0 batalhão, Francisco Antonio Almeida
Pinto da Mot»,
Regimento de infanteria n,>2
Primeiro sargento cadete H.O 1:644 de matricula e 3 da
2.;' companhia do L" batalhão, Frederico Victor Gomes
Mariarcs.
Regimento de infanteria n.v 3
Primeiro
sargento
cadete n.? 16 da 3.:' companhia e
n.? 1:01~ do matricula do 1.0 batalhão, João Rodrigues de
Carvnlho.
Regimento de infanteria n.s 8
Primeiro sargento cadete n. o 549 de matricula e 11 da
2.a companhia do 2.° batalhão,
Arnaldo Augusto Rebello
da Silva.
Regimento de infanteria n.· 16
Primeiro sargento cadete n. ° 1:052 de matricula e 17
da 4." companhia do 2.° batalhão, Antonio Luiz dos Remedios e Fonseca.
Primeiro sargento cadete n." 34 da 2." companhia I:' 1:07:2
de matricula do 2.° batalhão, José Castanheira
Nun s,
Primeiro
sargvnto cadete n. o 53 (la La companhia l'
1:OIiH de matricula elo 2.0 batalhão, Arthur J osé ela Silva
Pervira.
Regimento de infanteria n.s 22
Primeiro sargento cadete n." 675 de matri -ula o 33 da
2.;' companhia do 1.0 batalhão, Theophilo Alberto
uanilho.
Primeiro sargento cadete 11." 663 de matricula e 4 da
l.a companhia do 1." batalh,ifl, Joaquim Fpliz~ll'(l() V<,llcz
ClIl'O~O.
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Secretaria d' estado dos negocios da guerra - Direc~ão geral- P Repartição

Sua Magestad EI-Rei manda declarar cadete, por se
achar comprehendida nas disposições dos decretos de 17
-de novembro de ] 841 e 5 de abril de 1845, e no § LOdo
artigo 52.0 do decreto de 30 de outubro ultimo, a praça
abaixo mencionada:
Regimento de cavalla.ria n.· 2, lanceiros de EI-Rei

Soldado n.? 2:650 de matricula e 95 da 6.a companhia,
Francisco de Paula Sequeira Barreto.
8.

o-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direr~ãogeral- 2. a Repartição

Convindo fixar qual o armamento e respectivo correame
ás praças artífices dos corpos do exercito, segundo forem consideradas praças montadas ou apeada!",
determina Sua Magestade EI-Rci o seguinte:
São praças montadas os forjadores-ferradores, sendo as
demais consideradas apeadas.
As primeiras, que são todas as dos corpos do artilheria
de campanha e cavallaria, terão o seguinte armamento c
correame :
Espada com bainha m/1872;
Boldrié de cinto para cavallaria Dl/1873;
Fiador de espada e terçado m/1873.
As segundas, que são os artifices apeados pertencentes
aos corpos de artilheria e cavallaria :
Terçado com bainha para cornet iro ou tambor m/1877 ;
Boldrié de cinto para infanteria 1n/18GO;
Pala para boldrié de cinto de corneteiro ou tambor+', 1860;
Fiador para espada. e terçado 1n/1873.
Pertencendo aos corpos de eng nheria, caçadores e ina distribuir

fantcria :

'I'erçado com bainha para corneteiro ou tambor 111/1877;
Boldrié de cinto para caçadores m/I 60;
Pala para cspada-bayoneta de caçadores m/ t 60'
Fiador de terçado para caçador s m/I 72.
'
\.).o _ Secretaria d'estade dos negocio da guerra- Direc~ãogeral- 2.a Rrllartiçâo
D clara-s :
1.o QU(\ o verdadeiro nome do oldado <10 regimento
n. o f) de infanteria tio Imperador da Austria, FnllltiHeo
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J osó, que pela ordem do exercito n. ° 35 do anno findo foi
declarado aspirante a official com a graduação de primeiro
sargento e o vencimento unico de 300 róis diários, é João
Augusto Carvalhosa e não João Augnsto Carvalho.
2.° Que 6 segundo sargento e não soldado a praça de
prot n. ° 3 da 7. a bateria e 204 de matricula, do regimento
de artilheria n.? 3, Julio da Silva Conde, mandada declarar cadete pela ordem do exercito n." 31 d'estc anno.
3.0 Que o primeiro sargento aspirante a official, que na
disposição 12.a da ordem do exercito n." 31 do corrente
anno vem com o nome de Carlos Menezes, se chama Carlos Mendes, e era primeiro sargento cadete e não primeiro
sargento graduado aspirante a official.

10.0_

Seeretaria d'estadc dos ncgocios da guerra - Direc~áo geral- d. a Reparlição

Sua Magestadc
EI-Rei manda admittir no hospital de
invalidos militares
de Huna o soldado n. o 1 :383 da 6.l
companhia de reformados, Pedro Mathias, por lhe serem
applicaveis as disposições do decreto de 20 de dezembro
de 1849.

11. o -

Direcção da adminislração militar- P RCIJarliçáo

Determina
Sua Magestadc EI-Rei que nas enfermarias
das escolas praticas das diversas armas, quando tenha de
SOl· abonada
a etape, se proceda em harmonia
com o disposto no § LOdo artigo 188. o do regulamento
geral do
serviço de saudo do exercito,
sendo recebidos nas ditas
enfermarias
unicamente os gen iros que possam ser consumidos pelos doentes, e abonando-se
cm dinheiro a importancia
dos outros generos para ser empr gada, com
proveito dos mesmos doent 's, cm alimentação
apropriada
ao seu estado morbido.

1~.

o_

Secretaria d'estadc dos uegocios da guerra - RqJarli~ão do gabincle

Para conhecimento das differentcs
se publica o seguinte:

auctoridadcs

militar

s

SecrC'taria da gu rra - Direcção
g ral2.:1 Repartiçào.-N.<J
5.-Cireular.-lll.nlO
e ex.'?" sr.-S.
ex. a o
ministro da guerra incumbe-me
de dizer a v. ex." que,
segundo o expresso no § ~." do artigo 52. o do doer ·to de
30 do outubro findo, devem os aspirantes
U officiaes s '1'
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nomeados para todo o serviço de escala, sob o commando
de capitães, de que tratam os n.OS 1.0 e 2.° do artigo 203.0,
n.OS 1.0, 2.0, 4.°, G.o e 8." do § 1.0 e n.OS 4.° e 6.° do
§ 2.0 do artigo 204:.° do regulamento de serviço de 21 do
novembro de 18GG, podendo igualmente levantar autos de
corpo de delicto, sempre que para isso recebam ordem,
110S termos do artigo 120.° do codigo de justiça militar.
Deus guarde v. ex. a Secretaria
d'estado dos ucgocios
da guerra, em 2 de dezembro de 1892. -Ill.mo c ex."?
sr. commandanto
da L." divisão miJitar.=(Assignado)
o
director geral, Caetano Pereira Sanches de Castr»,
Identicas a08 commandantes
da 2.a, 3.a e 4.a divisoes
militares, com mandos geraes de engenheria
e de artilheria, inspecções gemes de cavallaria e de infanteria, commandos militares da Madeira e dos Açores, e direcção da
aduiinistração
militar.
Direcção
da administração
militar - Secção do gabil1'tO.-- Em 1.,1.de dezembro de 1 U2.- N." 1:609.-A08
.sr . presidentes
de todos os conselhos administrativos
dos
·corpos c estabelecimentos
militares. - Do director da adrninistração militar.
Tendo- e suscitado duvidas sobre a. interpretação de alglll11as das disposiçõ s approvadas por decreto de 1 de set nnbro ultimo, e publicadas na ordem do exercito 11.°23
do corrente anuo, e convindo esclar cel-as por fôrma que
permitta e fu .ilite o rl'gular c uniforme cumprimento das
mesmas dispo i<;õ.s, cnja .xocuçâo terá começo no 1.o de
janeiro próximo futuro, s. ex. a O ministro da guerra ele-

mnina o seguintc :
1.° Aos t -u mtcs coroncis do t'orpo::l
exercito, na
qualidade de Yoga.C8 dos r -spectivos con .elhos admini trat

ao

tivos, comp 'te a fiscalisaçâo c suporintcnd meia de todos
actos do administruçâo,
C'Kl'riptul'<lçào e contahilidade
rvgimentaes
resultantes
<la clt·lil>era.<;õ·1idos COlU:i -llios e
consequentemente,
da int, ..ira responsabilidade d'cstos.
'
Aos majores comp -tom nttl'ibuiçõe
l;Ímilhantcs rcla.tiy:tlllentl' á administração,
• criptul'aS'lo c contabilidade das
cOlllpauhia~ ou baterias j tOl'lHUlIlo··
rrSpOJlKaV ·iil P'la
._ adi dão c 1 )galidad· <lns mappa', relaçoe
. outro - tlo'um nt08 qne verificamo l' tornarão allthpnticos com a ._ll:~
rubrica.
2. o .I. TOS rerrim 'uto tI, 'ng ·uhéria.
de infantcl'ia as attriblli,'õl's de cada mnjor sao lla.turalm 'lltC r ·::;tri'tas ao
balalhão tlo f:lCtt CUllllU<lndo. Nos corpos de cavallaria
o
OH
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n;tajor é O fiscal de todas as companhias.
Nos de artilheria serao as companhias
ou baterias
distribuidas,
para
aquelle effeito, em numero igual, pelos dois majores do regimento, competindo a distribuição aos commandantes,
que
a farão consignar em ordem regimental.
3.° Em harmonia com o que fica expresso nos dois numeros anteriores,
pertencem
aos tenentes coroneis e aos
majores as seguintes attribuições,
que se especificam por
mera exemplifieação;
a saber:
Aos tenentes
coroneis:
o encargo prescripto
na determinação
7. a do decreto de 17 de dezembro de 1869
publicado na ordem do exercito n.? 69 do mesmo anno.
A vigilancia permanente
dos officiaes encarregados
da
escripturação
e contabilidade dos conselhos administrativos,
nos termos do disposto na primeira parte do artigo 198.°
do regulamento
da fazenda militar.
A fiscalisação dos recebimentos
e pagamentos de todas
as importancias
que devam entrar no cofre do conselho
administrativo,
ou que por elle devam ser satisfeitas, com a
exactidão recommendada nos n.OS 1.0 e 3.° do artigo 199.°
do supradito regulamento.
As funcções designadas para os majores no artigo 207.°
e no § 2.° do artigo 268.° do regulamento
da fazenda militar.
A apresentação
ao conselho administrativo
de todos os
documentos que hajam de ser submettidos á sua consideração e, designadamente,
d'aquellos a que se referem os artigos 271.°, 280.°, 291.° e § unico do artigo 296.° do citado regulamento.
A verificação
e rubrica dos recibos e documentos de
despesa a que se referem o § 3.ft do artigo 325.° e o § 1.0
do artigo 326.°
Compete 'aos majores, em relação ás companhias ou baterias, cuja fiscalisação estiver a seu cargo:
.
O desempenho
dos serviços indicados em o n. ° 7.° do
artigo 20.°, §§ 1.0 e 3.° do artigo 24.° e § 2.° do artigo 25.°
das disposiçõea approvadas por decreto de 1 de set .mbro
ultimo.
A vigilaneia permanente
sobre a administração
parti.
cular das companhias ou baterias, a que se refere o artigo
198.° do regulamento
de fazenda, fil:!calisando-a em todos os seus detalhes e communieando ao tenente coronel
todo" os abusos e irregularidades
que directamente
não
possa cohibir, ' cujo conhecimento
deva. ser dado ao conselho administrativo.
N
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A verificação, rubrica dos documentos e fiscalisação dos
serviços proprios das companhias ou baterias especificados
no artigo HI9.0, n." 6.° do artigo 204.°, artigo 2HV, §
unico do artigo 231.°, artigo 264.° e seu § unico, artigos
266.°, 271.°, 280.°, 291.°, 296.°,335.°,337.°,
§ 2.° do artigo 33 .° e artigo 362. 0, todos do regulamento da fazenda
militar, devendo entender-se que a apresentação ao conselho administrativo dos documentos respectivos será sempre feita pelo tenente coronel, a quem para esse fim serão entregues p010s majores.
A conferencia das relações de vencimentos, as rubricas
das suas laudas e a assignatura dos attestados a que se
refere o artigo 391.° do regulamento de fazenda militar,
c o n. ° 1.0 da determinação 6. a da ordem do exercito n. °
~ de 1 de fevereiro de 1~7õ, devendo os majores ser auxiliados na conferencia pelo thesoureiro do conselho administrativo, secretario do m esmo conselho e commandantes
das companhias ou bat rias.
4. o Para a cscripturação do registos n. os 4 e ,as companbias ou baterias formularão quinzenalmente os seguiutcs documentos:
Uma nota, modelo A, das importancias totaes entregues ao conselho administrativo, provenientes dos doseoutORfeitos ás praças para pagamento de artigos de vestuario
l' calçado, e dos ereditos c debites que tenham de Ser abonados nas relaçõe de vcncim ntos;
Uma nota, modelo R, da importancia total a receber do
conselho administrativo pelos creditos e debites das praças
que tenham de ser abatidos nas relações de vencimentos;
ma relação nominal, modelo C, dos débitos e créditos
qu o conselho administrativo tenha de pagar a corpos pertencente a outros miuisterios c digam respeito a praças
vindas d'esses corpob ou (lue para II 's tenham tido pas"ag-mn;
Uma relação nominal, modelo D, dos debito (' C1'Oditos das praças qlle o conselho tenha de receber dos alludirlos corpos e digam respeito a praça' nas supraditas
('(mdições.

08 commandantcs das companhias ou but 'rias, e os rosmajores, assumem inteira r sponsabilidade pela.
exactidão das notas c r lações que a signarem c rubricarem.
As requi ições de artigos d vestuario c calçado para
as pl'a<,'a' de cada companhia ou bat ria serão feitas pela
totalidade dos fi mo artigo' c ieguudo o modelo E. As
P zctivos
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requisições do igual natureza para praças de outros corpos
addidas á companhia ou bateria, serão nominaos c S(\glUldo o modelo F. As columnas respectivas
aos preços dos
artigos e suas importancias
serão preenchidas
pelo conselho administrativo.
5.° As rolações nominaes,
modelo n," 42 do regulamonto do fazenda militar, extrahidas
elos balanços trímestraes a que so refere o artigo 354.° elo mesmo regulamento,
o o § 3.° do artigo 24.° das disposições de 1 do setembro
ultimo, não serão inutilisadas
sem quo o fiscal delegado
da administração
militar tenha procedido á fiscalieação da
contabilidade
do conselho administrativo
relativa ao trimestre a que cllas digam respeito.
6.° As dividas á fazenda que as praças tiverem cm 31
de dezembro corrente continuarão
a ser como taes consideradas
até seu completo pagamento,
o qual continuará
a effectuar-se por meio de deducções feitas nas relações do
vencimentos.
N'ostcs termos, se uma praça, que tenha divida á fazenda o divida ao conselho, for transferida
de corpo, será
a divida à fazenda transferida
com a mesma designação
para o seu novo regimento,
procodendo-se,
em relação li
divida ao conselho, como determina o artigo 26.0 elas disposições de 1 ele setembro ultimo.
7. o Nos corpos onde haja bospitacs regimontaes continuará a S0r escripturado
o registo de receita e desp za
estabelecido
pelo artigo 78.° do regulamento
geral de
saudo do 2 ae dezembro do 1852, escripturando-sc tamOe1\1, cm globo, as respectivas
verbas na columna correspondente do registo n." 3 «conta geral de fundos».
8.° A numeração dos documentos comprovativos
das
verbas lançadas no registo geral de fundos deverá fazerse systematicamente,
por forma que nos maços onde fiquem archivados facilmente
se encontro aquclle qlle se
pretenda examinar.
9.° Por analogia com o prescripto no artigo 22.° das
dispo 'lc;õel:! de 1 de setembro ultimo, fica eliminado nas
companhias do reformados o livro de contas correntes com
a pagadoria, estabelecido por decreto elo 22 de outubro do
18G8, c bom assim é supprimido o registo das contas correntes das praças, crendo pelo m 'SUlO doer to, considerandose n'osta parte derogada a circular de 1 de agosto do
1890' da 2. a r partição da secretaria da gu 'l'1'a.
. 10.°. Para execução do determinado no artigo 31.° das
dli:lpOSll,'oes de 1 de setembro ultimo dov 1'11.0 os conselhos

,
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administrativos
das diversas corporações o estabolccimentos militares propor á approvação superior, por intermedio da direcção da administração
militar, as modificações
na oscripturação
a seu cargo que julguem de convenicncia realisar.
de fa11.0 Os registos n.OS 1, 10 e 13 do regulamento
zenda militar, e o livro de f(',l'ragem, serão encerrados
no
dia 31 de dezembro corrente.
Se, porém, contiverem
ainda numero consideravel
ele folhas em branco, aproveitar-se-hão,
continuando-se
n'elles a escripturação
como se
fossem novos livros, e dando-se aos tres ultimos os DUmeros 5, 6, e 9, que lhes ficam pertencendo.
Similhantcmcnte
se procederá com os livros d registo
n.? 9 do regulamento de fazenda militar, que serão encerrados no dia 31 de dezembro, mas que se distribuirão ás
companhias ou baterias a qU(l pertençam
quando tenham
cm branco numero considcravel do folhas, para n'elles se
continuarem
oscripturando
a. contas correntes das praças,
devendo n' o 'te caso proceder-se como se fossem livros novos, lavrando
o respectivos majores termos de abertura
o rubricando
as folhas sob a nova numeração
que lh s
competir.
Todos os outros registos do regulamento de fazenda militar serão encerrados no dia 31 do dezembro, adquirindo-se livros novos para organisar
a scripturação
pela,
fôrma indicada no artigo 8.° das disposições de 1 de setembro ultimo.
12.0 Para que as observações
r slativas a pral,'us addidas comecem a ser escripturadas
na r lações de vencimentos do 11WZ do janeiro
proximo futuro, pela fórma
indicada. no § 3.° elo artigo 27,°, os conselhos administrativos dos diversos corpo' enviarão aos conselhos administrativos elos l'oJ'po:-: onde S' achem praça,; acldi<la:-;elo::;seus
regimentos
uma nota exacta 0.0::; debites e créditos das
mesmas praças no diu 1.0 do dito mez.
13.(\ O::; regii'lto para a escriptul'al,'ão
dus conselhos
administrativos
c os livros dns conta' corrent 'das pral,'<\'
continuarãu a ser pagos pelos fundos das r sp divas massa , nos t -rmos do prescripto
no artigo:>'2 .0 do r 'gulamonto d fazenda militar, ficando mais, cxtruordínariamente, nuctorisados os comi slhos administrativo ' a fOl"JH'Cerem ás companhias
ou baterias 110 dia 1.0 de janeiro
lH'oximo fllLtll"o as pasta::;
follHt::; volant s ele que trata ()
11.0 :">.0 do artigo
20.° lla. di"pO'ic;õe' elo 1 d· :;ctembro uI·
timo,

1078
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14.° Em virtude do disposto nos artigos 19. ° e 20. ° das disposições de 1 de setembro, os mappas do material de guerra
que os eorpos devam apresentar, serão formulados conforme os modelos juntos, G e II, para os regimentos de cavallaria e infanteria, devendo ser analogamente organisados
os dos outros corpos de tropa e estabelecimentos militares.
15.° A ordem alphabetica a que alludem os n.OS 1.0 e
2.° do artigo 21.° das citadas disposições, deve applicar-se
não cumulativamente a todos os artigos de cada uma das
secções a que se refere o artigo 20.°, mas separadamente
aos artigos que constituem cada classe da mesma secção,
como vae indicado nos referidos modelos G e H.
O director = Luiz Augusto Pimentel Pinto) coronel.
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13.°- Licenças concedidas por motivo de molestia aos officlaes e empregados abaixo mencionados:
Em sessão de () de outubro

ultimo:

Regimento de infanteria n.v 9
Tenente,
Albano Xavier Sabiuo, sessenta
tratar e convalescer em ares patrios.

dias para se

Regimento de infanteria n,> 12
Alferes, João Lopes, quarenta dias para convalescer
ares do campo.

cm

Regimento de infanteria n.s 13
Major, Candido da Mata Ferreira, trinta dia s para eoutinuar a tratar-se.

Major,
continuar

Regimento de infanteria n.v 14
Ayres Gabriel AfIlalo Júnior, trinta
a tratar-se.

dias para

Regimento de infanteria n.s 16
Tenente (actualmcute no estado maior da arma), Eduardo
Augusto de Almeida, vinte dias para se tratar.
Regimento de infanteria n.s 17
Tenente
ajudante,
Antonio Joaquim
Trindade,
dias para fazer uso de banhos do mar.

trinta

Regimento n.v 18 de infanteria do Prinoipe Real
Alferes, Constantino Augusto Ribeiro, quarenta dias para
se tratar e convalescer em ares patrios.
Regimento de infanteria n.s 20
Cirurgião ajudante (actualmente
no quadro dos facultativos militares),
Joaquim Augusto de Almeida Ferreira,
quarenta dias para fazer uso de banhos do mar na Foz do
Douro e mais tratamento.
Regimento de infanteria n.v 21
Tenente, Alfr do r gorio Ferreira da. Co 'ta, quarenta
dias para fazer uso de banhos do mar.
Alferotl (nctunlm mte 110 rl'gimento <lo iufanteria n. o 12),
'l'heodoro Gil de Fígueir do Carmona, s "SPIÜll dias para
se tratar o convalcseer cm ar fi pntrios,

ORDEM DO EXERCITO N." :l:?
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Regimento de infanteria n,> 22
Capitão, Alberto Hypolito Godinho Risque>! Pereira,
senta dias para se tratar em ares pátrios.

ses-

Regimento de infanteria n.s 24
Alferes, Antonio Augusto Ferreira Braga, quarenta dias
para conval scer.
Forte da Graça
Coronel de infanteria, gowrnadnr,
Joaquim Antonio Severo de Oliveira, sessenta dias para se tratar em ares patrios.
Quadro das praças de guerra
Alfer s almoxnrife, Joaquim Lourenço, trinta dias para
fazer uso de banho (lo mar.
Quadro dos capellães militares
Augusto, sessenta

(:apcW"w de 3." elas 0, José Dia
para SP tratar cm ares patrios.

dias

Direcção da administração militar
Aspirante
com graduação
de alferes, Arnaldo JOHé de
Pussos, quarenta dias para se tratar e convalescer m ares
patrios.
Aspirante
provisório, Antonio .Iosé de Lima, sessenta
dias para convalescer em ares do campo.
Em

St'

'l'euento
vale c '1"

suo de 9

110 me mo mez :

Regimento de infanteria n.v 24
Antonio Pinto Ferreira, seasontu dins pura

('011-

Direcção da administração militar
Aspirante com gradua~'ao de alferes, Joa(juim Gernld 's
1\follmo, quarenta dins para convalescer cm ares patrios.

Regimento de caçadores n.O11
Antonio Germuno ' rrão <los Reis,

Alferes,
se tratnr.

vinte dias

para

Em se

"p.

âo de ~O do mesmo mez :

Regimento de oaçadores n.O 1
'apit:LO, 'l'honui
Fialho de Almeida, trinta
tratar ('111 tln'~ (lo campo.

dias

para

1108
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Regimento de caçadores n.s 6

Major, José Julio de Cerqueira,
tar em ares do campo.

vinte dias para se tra-

Regimento de caçadores n.s 11

Coronel (actualmente reformado), Emilio José de Mesquita Vidigal Salgado, trinta dias para se tratar em ares
ao campo.
Regimento de infanteria n.v 11

Alferes, João Duarte Moreira, trinta dias para fazer uso
de banhos do mar.
Quadro das praças de guerra

Tenente almoxarife, Antonio Antã« (Ir Almada e Oliveira, trinta dias para se tratar em ares <lo eampo,
Direcção da administração

militar

Primeiro official com graduação de ten nte coronel, ] lermenegildo Pedro de Alcantara, trinta dias para se tratar
em ares pátrios.
Em sessão de 21 do mesmo mez:
Regimento de caçadores n.O10

Alferes (actualmente no regimento de caçadores n.? 12),
Jorge Perestrello de Pestana Ve11oso Camaeho, trinta e
cinco dias para continuar a tratar-se na ilha (la Madeira.
Em sessão de 3 de novembro ultimo;
Estado maior de engenheria

Tenente, Antonio José Neves e MclIo, quarenta
para se tratar em ares patrios.
Regimento de oavallaria

dias

n.s 1, 1anoeiros de Viotor Manuel

Tenente, Ohristiano Romão Tavnres,
continuar a tratar-se.

trinta dias para

Regimento de oavallaria n.> 3

Capitão, Antonio José de ::;0118a Durão, sesseuta dia
para se tratar .
. Tenente, Joaquim Augusto de O!iVt'il'l'I L 'itll.o, '~~ 'llÜt
dias para se tratar em ar fi elo <'l\1npo.
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Regimento n.v 4 de cavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II
Major, Miguel Maria de Araujo
Cunha, quarenta dias
para se tratar em ares patrios.
Regimento de oavallaria n.s 5
Alferes, José Levy da Silva Saturnino,
sessenta
para se tratar.

dias

Regimento n," 8 de cavallaria do Príncipe Real
Veterinário
de 2.a 'lasse, Arthur Frederico
Silveira,
se, senta (lias pam se tratar em ares do tampo.
Regimento de caçadores n,° 8
Capitão, Luiz
andido da Nutividade Menu, trinta
para se tratar.

dias

Regimento de infanteria n.s 11
Tenente ajudante, Alfredo Henrique Serrâo da V eign ,
quarenta dias pam fie tratar em ares do campo.
Regimento n.s 18 de infante ria do Prinoipe Real
Major (actualmente no regimcnto de infante ria n.? 12),
Viriato Lusitano Cabral, quinze dias para continuar a fazer uso de banhos do mar na Foz do Douro.
Alferes, Carlos Alberto da Paixão, trinta dias para continuar n t!'ata)'~se I' convalescer.
Regimento de infanteria n.O20
Alferes, Eduardo Alfredo <10 Araujo Barbosa,
tlim, para se tratar em aros do eampo.

quarenta

Regimento de infantaria n.O21
'apitào, Luiz Fali to Guedes Dias, ~4\'~sellta {lias pilru
i">' tratar
cm Hl'('S putrios.
Tenente (aclnalnwntc 110 l'!'gillH'nto de infantoria n.? 18),
.rOI,!" do Naseim!'ll(o Pinheiro. ,,(,fI~(lJlt/l (lins parn H<' tratar
vm :ll'('R patrios.
Quadro das praças de guerra

'I'enente almo."Hl'ife, Lniz da Silvu Maldonado
vinte dias

pHl'H HP

tratar

em ar!'s do

d

li:<;a,

l'illll}lO.

2.. Oompanhia da administração

militar

'I'enonte, Antonio Maria
ias da COHta. trinta dias
S(' [ ratar r-m ares (lo {·mupo.

}HU'a
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14. o - Licenças registadas concedidas aos omciaes abaixo mencionados:
Capitão,
bral, trinta
Alferes,

Alferes,
dias.

Corpo do estado maior
Amadeu de Alpoim de' Cerqueira
dias.

Borges

Ca-

Regimento de cavallaria n,v 5
José Levy da Silva Saturnino, seis mczos.
Regimento de infanteria n.O21
'I'hcodoro Gil de Figueiredo 0:11'IllOUa, scssonta

15.0- Foram confirmadas as licenças registadas que os commandantes
da 3. a e 4/ divisões militares e o commandante militar dos Açores
centraes concederam aos omciaes abaixo mencionados:
Capitão,

Regimento de caçadores n.v 10
Carlos Nery Ferreira,
oito aias.

Regimento de infanteria n.O3
(actualmente
na guarda municipal
João Ambrosio Rodrigues, oito dias.
Alferes

Tenente,
cinco dias.

do Porto),

Regimento de infanteria n.v 17
Francisco
Ludovino de Noronha, quarenta

Regimento n.O18 de infanteria do Principe Real
Alferes, Cm-los Alberto da Paixão, trinta dias,

J01',qe Candido Cordeiro Pinhei1'o Furtado.
Está conforme.

o

director geral,

('

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
31 DE DEZEMBRO DE 1892

ORDEM DO EXEROITO
Publica-se ao exercito o seguinte:
1. °- Decreto s
~Iinisterio das obras publicas, cOlllmercioe industria- Secretaria geral
Attendendo ao que me representaram o presidente do
conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos
nego cios da fazenda e interino do reino, e os ministros e
secretarios d'estado de todas as repartições, e usando da
faculdade conferida ao governo pelo artigo 13.° da carta
de lei de 26 de fevereiro do corrente anno : hei por bem
decretar o seguinte :
Artigo 1.0 E approvado: 1.0, a organisação dos serviços
internos do ministério das obras publicas, commercio e industria; 2.°, a organisação geral dos serviços de obras publicas e minas e do pessoal technico respectivo; 3.°, a organi ação dos serviços telegrapho-posta s e do pessoal que os
des mp nha ; 4.°, a organisaçãc dos serviços ngrieolas e dos
quadros do s u pessoal tochnico; 5.°, a organisação dos serviço' statisticos ; 6.°, a organisação dos serviços nas direcções de caminhos de f rro explorados pelo estado e do
rcsp ctivo pes oal; 7.°, a organisação dos serviços fiscaes
de exploração de caminhos do ferro e do respectivo pessoal : 8.°, a organisução dos serviços hydraulicos e do resp ctivo pessoal; 9.°, a organisnçào do serviços de estradas, edifícios publicos e obras esp cia s e dos quadros do
r pectivo p ssoal ; 10.°, a organisação do quadro do pessoal que desempenha o serviço do pagamentos no minísterio das obras publicas, commercio e industria - organisnçõea qu , numeradas de 1 a 10, e pela ordem indicada,
faz ndo parte intcgrant do presente diploma, baixam as-
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signadaa pelo ministro e secretario fi' stado dos negocios
das obras publicas, commercio e industria,
Art. 2,° Fica revogada a legislação em contrario,
O presidente do xmselho de ministros, ministro e sccr tario d' estado dos nego cios ela fazenda e interino dos do reino, e os ministros e secretarios d'estado de todas as repartições, assim o tenham entendido <' façam executar. Paço, cm
1 do dezembro de 18\12,=REI.
José, IJias jt'1'?'1'('im=
Antonio Telles Pereira de 1'asconrellos Pimentel = JO?'!/t!.
Candido Cordeiro Pinheiro Furtado = Francisco Jonquiiu

Ferreira do Amaral =Alltonio
ctor da Costa Sequeira.

.f!/7'f'S (I!, GOllVPrt

Pedro l'i-

N." 1

Organlsação dos seryiço~ internos do ministerio das obras publicas,
commerclo e lnd ustria
TITULO

r

Artigo 1.0 Os serviços internos (10 ministerio an:; ohrns
publicas commercio e industria ficam a earg'o ela secreta,
ria d' estado
(' de quatro «orpornçõcs COllKU I'tLYIlS,
Art. 2,° A secretaria
d'cstado denominar se-há «secrctaria d'cstado dos negocies das obrae publicus, ('01ll11H')'('io

e industria»

e

I:H'r11

constituidu

pelas ;;ognintes dil'e'l'<;oci:lde'

serviços c r('pal'ti<;õeH ind pcndoutcs :
a) Direcção do;; serviços de ourai'! llllhlil'a,,;
b) Diree<;ito dos serviços tl'kgmpho-p0i:\tari:\;
c) Dir 'eçüo dos serviços agrícolas;
d) 1{(']Hlrtiçi10 dos serviços tcclmicos de minas c da indnstria ;
e) ]{oparti\,ào de cstatisticn geral;
f) Repnrtiçüo d ('OlllIlH'reio e KCl'vi(:o:! gC'l'IWS,
S 1.0 .Junto :í h(;('l'ptal'ia (1' ,,,t:t<lo (lo,; ll('g'ol'ioi:! elas
obms pnLlit'H~, commcl'cio ' inclnstl'Ía flll\('eion:1I';l \IlHa 1'1')lHl'tic:ii,O dI' eOlltahilitla(lt' IH'l'tt'll '(,lltt' ao (ptadl'o <la dil'('l'<;ão geral da contahilida(le
]lllhlil'1t,
~ ~,o ])CpPIHlpllte
da seel'daria
(l'('stado (lo!:! lH'g'o('il)s
das ohl'a!:! TlIlhli(':u~, COllllllel'cio (' indllstria,
flllH't'iollal':Í
tam },(>Ill a. d il'l'c~';IO do,q t /'/lIli/lhos f!l'o!l("q;('o" fO}JU!/I'(ljlh ;('{),~
e ",I/d,'o!Jl'I/phil'lJli,
com eHta nova (l('"igll:t<:í'iO, ('olltillll:llll!o
a regnlllr-Ho ]lllo dt't'l'do ol'ganil'o do 1, de cl(>~\'lllbl'o cl\~
1869 c llHlis lcgislll<;1to em vigor,
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Art. 3,° As
se-hão :
fi) Con .elho
b) Conselho
c) Conselho

quatro

COl'pontt,'OCK

.',. 3:1

consultivas
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denominar.

superior de obras publicas e minas;

superior
superior
d) ('0118<,lho superior

de agril:ultllm;
de commcrcio c industria;
de estatistica.

TITULO II
:OSP(·t·(·tnria d'e:-oia<lo

Serviços

e pessoal

C.\Pl'l'l'LO
1>1\ cli"tl'ihuiçilo

I

dos S('l'\!ços

Direoção dos serviços de obras publtons
Art. 4,° A (lil'('l'<;lW dos :;t'l'\'i~~os <1(, Oh1'/lH publicas com.
j)l'ph('ndp
<lua' l'(!pal'ti~'ol', (' uma ~l'('<;:l,O independouto
; a
saber ;
II) 1." l{rJl:ll'ti(Jio,
Do estrudas, obras hydraulions e edi-

ficios publicos ;
b) :!,il J{l'p:ll,ti\,Iw, De caminhos de ferro;
r) ~e('<;ito (lo pcssonl.
Art. [l, o •\ primeiru
reparti<;i't.o serti l'OlllpO 'ÜL ele duas
::;I'('\'ô('s, tl'Il<lo a seu cargo Os i:wgllin tes serviçoe :

('l:ll'~if1('a<;i'LO (1(' ('s(md". ; 1·~tll(lo:;, construcção,
conser"a61O c I'0li('ia de ('~tl':ld",; cl<' 1:' c:!:' orrlcm ; concessão
(1(' !"lIbsi(lio' 1><lra l'ollstl'IH'I;i\o rlc (I, tr.ulas de H:' ordem,

(' policia
das obra
rios (' de j.ll'otl'C(:an nos
l':Il11jlOS
lllarg'inacs;
cnn.u-s til' ll:lvega<::Lo mnritima
e interio!', dPsl"('(':lll1l'nto do pllllt:illOS I' jl'riga~',H's,
Jt:,..t tulo;;, ('OH 11'tt<'l::lo I' ('OJl,'Cl'\':l<':lO (1(' phm'ol's, pdifi-

Estllllos,

('()Jhtl'lI('I:ào

cl\' mulhoruuu-ntns

*

(ll'

l'io~ C 1ll01lttlll('ulos

ttllico,

l'

J>lIhli('o",

I1ma (Ia;; ~CC~II('S (,()lJl)'ctid
() COlll'plali\'o
aos J'('spcctivos s('rvi(,'os, a I'lahora<;âo
l""ri.,to I' '·lH·(li~'à() cll' lodos O' diploma); fltH' III' djrrllll~
t'
' IIe c 1emento
,
h
rcspeito,
a l'(jmpl 'I:lI':W
(·"tatl ' tle!):;
e prl'pu..

tplll'ioslI

.\

t'OllS('I'V:l~':LO

PIlI'to"

('alIa

llU
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ração de leis e regulamentos sobre os serviços inherentes
á secção.
Art. 6.0 A 2.a repartição será composta de duas secções, tendo a sou cargo os seguintes serviços:
'.'

l!!Ieeçi\o

Estudos e construcção de caminhos de ferro por conta
do estado; concessões de linhas ferreas; fiacalisação da
construcção de caminhos de ferro concedidos a particulares; licenças para construcções junto dos caminhos de
ferro; remissão das linhas e serviços de caminhos de ferro
não especificados.
..'

l!!Ieeçiio

Conservação e exploração dos caminhos de ferro do
estado; fiscalisação technica e commercial dos caminhos de
ferro explorados por particulares; tarifas; garantias de juro.
§ unico. A cada uma das secções competirá o contencioso relativo aos respectivos serviços, a elaboração, registo e expedição de todos os diplomas, que lhe digam
respeito, a compilação de elementos estatísticos e preparação de leis e regulamentos sobre os serviços inherentes
á secção.
8eeçi\o

do pe88oa'

Art. 7.0 A secção do pessoal terá a seu cargo os seguintes serviços:
Nomeação, registo, movimento e cadastro de todo o pessoal de obras publicas.
Eiscalísação do serviço de pesos e medidas.
Serviços technicos de obras publicas não especificados
nas L." e 2.a repartições.
§ unico. Compete á secção o contencioso relativo aos
respectivos serviços, a elaboração, registo e expedição
de todos os diplomas que lho digam respeito, a compilação de elementos estatisticos e preparação de leis e regulamentos sobre os serviços inhorentes á secção.
Direoção dos serviços telegrapho-postaes

Art. 8.0 A direcção dos serviços telographo-postaoe
comprehende duas repartições:
1. a Dos telegraphos j
2. a Dos correios.
Art. 9. o A 1.a repartição será composta de cinco secções, tendo a seu cargo os seguintes serviços :
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•. " IiIeeç"o

Estudos e construcçõcs de linhas e estações telegraphicas e telegrapho-postaes;
escolha e estudo dos typos de
material tclegraphico ; creação e suppressão de eetações telegrapho-postaes;
arrendamentos
de casas; serviço de injecção de postes; fiscalisação dos serviços das redes telephonicas e de outros desempenhados
por particulares.
Trabalhos de Jaboratorio.

Organisação,
fiscalisaçâo e conferencia dos serviços telegraphicos das estações do estado ; reclamações e proeessos de reembolsos;
processos para imposição de penas
disciplinares por faltas no serviço telegraphico.

Operações de tarificação ; preparação
de convenções e
contratos e npuramentos
de contas com as administrações
strangeiras,
com as emprczas telegraphicas
e particulares; eorrospondencia
com a repartição
internacional
de
Berne e com as administrações
telegraphicas
estrangeiras.
4." IOIceçiio

Concursos, nomeações, transfcrencias,
licenças, castigos
e recompensas
do pe::; oal tclographo-postal.
Verificação
das contas das receitas telcgraphicas.
Elaboração e publicação d cstatisticas
esp sciacs do serviços tclegruphicos.

Acqui ição, arrnaz nngem e distribuis~ao de todo o mat rial de t lcgraphos c correios. Liquidação
das formalidades aduaneiras.
EHcriptum\,ll.o e contabilidnde do material. Officinas de l' 'para)âo ou construcção de material, estabelecidas
em Lisboa, 1'01' conta da direcção, Museu de
tel <>'1':\phose correios.
§ounico. A cada uma da~ s 'cçõe . competirá o contencioso relativo aos r ispccuvos serVIços, a laboração,
resisto c expedi,ll.o de todos os diplomas que lho digam
l' spcito, fi. compilaçao
de elementos
statisticos e preparação de lei c regulamentos
sobre os serviço
inher ntcs á
e ·çi\o.
Al't. 10. o A 2.:t repartição S l'A composta de cinco secçoes, tendo a seu cargo os seguintes serviços :
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Organisação
e fiscalisação do serviço do correio; ereação e suppressão de ambulanci:?s postaes, de estações postaes e de caixas de correio confiadas a depositarios;
auctorisações para venda de formnlne de franquia; emissão de
sellos e outras formulas de franquia c serviços inherentes;
ussumptos relativos
sanidade terrestre
e marítima, na
parte que diz respeito á beneficiação das cOl'l'espoudencias
e encommendas postaes ; contratos com as companhias dOI:!
caminhos de ferro ou de navegação e com quaesquer
emprezas ou individuos para transporte
ele malas; exame,
abertura
e remessa á alfandega das cartas e maços que
contiverem objectos sujeitos a direitos.
á

Estatistiea da receita e despesa geral dos correios e telegrapho:s o especial de correios, de venda de formulas
de franquia, do movimento das eorrespondeneias,
da emissão de vales e da cobrança por conta de particulares,
e
sua publicação.
Estudo e exame dos projectos de convençõe
postaes
internacionaes,
formulados pelas administrações
estrangciras, ou pela repartição internacional
elc Berne ; serviço internacional
de permutação
do corrcspondcnciae o malas;
organisação e verificação das contas da permutação do eueommendas postues o dr corrospondcncina
; correspondeucia com a repartição
internacionnl
do Berne c com ns
administrações
postaes estrangeiras.
3,' ~eec..io

Orgunisação e fiscalisação do serviço de vales dr correio e telrgraphicos
naciouacs e internaciona
s; serviço
nacional e internaeionnl
de cobrança por conta de particulares,
Concursoe, nomeaçõ s, transfor meias, li' nças, castigos
e recompensas
do pessoal dos correios; preparnção
dos
diplomas de todo o pessoal.
Fiecnlisação da entrega dos rcndim ntos nos respectivos
cofres ; adiantamcntos
; eacripturaçâo
dos livros de roceitas e verificação de todas as contas.
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Exame, manipulação
e classificação das correspondencías caídas em r 'fugo.
.
Recepção (', abertura das correspondencias
apprehendidas por suepcita de conterem objectos de valor.
§ unico. A cada uma das secções competirá o contencioso relativo aos respectivos serviços, a elaboração, registo e expedição de todos os diplomas que lhe digam respeito, a compilação de elementos cstatistieos e preparação
de leis e r guiamentos sobre os serviços inherentes á sec-

çào.
Art. 11.0 A inspecção dos serviços externos de tclegraphos c correios serú feita superiormente
pelo dir dor dos
serviços tell'grapho-postacs
e pelos chefes das repartições
indicadas 110 artigo tl.o, podendo ainda ser incumbidos de
visitas fiscaes (' de serviços externos extraordinarios,
em
harmonia com as suas habilitações
e aptidões,
quaesqucr
outros funcciona.rios da dir('<'<:lio.
Direcção dos serviços agricolas
Art. 12.0 A direcção d08 serviços agricolas eomprehende
uniu r('pal'tiçâo e duas R(,c~'õe" independentes,
a saber:
a) Repartiçã« dos serviços agronomicos ;
b) e('ção dos serviços pecuarios ;
c) Secção dos serviços Horcstaes
Art. 13,0 A rcpurtiçào
dos serviços agronomicos
BcrA
compo ta de tre
'e('~õ s, t ndo a 8CU cargo 08 seguintes
serviços'

Culturas : PI'0t!UC!.'1\.o, comm reio, mercados,
consumo.
ubsist sncius. ,j{('reado central de productos agricolas. Artes aericolns : fabrico de vinhos, azei tes e laticinios ; mono
I'
.,
1I{
"'cns, paui nCil<::l.O, cons ('1'\'I\S a llUCU ticias lt anutençào do
~Htntlo. '('l'il'icnltura. Exposiçêes, concursos c inqll 'ritoH
HO'I'it'olas. l\IIl 'eu aO't'icola 'tlol'l'slal.
olllmissao prOlllOtt~ra do COmlUCl't:Ío d yinhos. Credito agricola. As OCla('OCS
('Olllllllllhias e sylHlicatos agricolas: e, tatlltos e lSuh) ,
. I'
1 <.'cVl'UÇO 'Ii. Carta agl'tCo fi.
OlllllllS ao permanentc
(e
r [llS,
<,nH('lho dil!ll'ictacs d(' :1<rl'icultura. Pessoal agl'OnOllliell e auxiliar:
nlllllea~O('::;,
)JI'OlllO<,'O 's, v 'nciml'lltos
e
lóituaçu('tI
'l'viço.

ue ~
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Questões e serviços relativos ás doenças das planta .
Serviços anti-phylloxcricos
o de ontrns phytonoses da vinha. Estações ampelo-phylloxericas.
Postos ampelographícoso Depoeitos de insecticidas.
Viveiros de videiras amoricanas, Distribuição
de estacas, bacellos e barbados resistentes. Aoquisição c dietribuição do sulfureto de carbono.
Culturas de substituição.
Distribuição
das sementes
agrícolas. Fiscalisação da cultura do tabaco no Douro. Fiscalisnção, analyse e transporte dos adubos. Estações chimico-agricolns,
Ensino agrícola, superior,
geral c especial Planos de
exploração
agrícola dos terrenos das escolas. 'I'irocinio
dos alumnos. Campos de demonstração.
Aluguer de machinas agricolas. Boletim da dir 'eç[LQ dos
rviços agricoIHS. Pessoal doe nte, auxiliar e administrativo:
nomençoes,
promoçoes, vencimentos
c eituaçõ 'S d serviço.

s

Art. 14.0 A secção de serviços pecuarios comprch nele: - Serviços zooteclmicos e de sanidade pecuária. Coudeluria nacional.
Postos hippiccs.
Hospital veterinario.
Inspecção c fiscalisação snnitaria das carnes nas delogações
e postos flscnes aduan iiros. Laboratorio
de bacteriologia.
Industria pecuaria : producção, commercio, mercados, consumo. Exp0tliçoes, concursos e inqucritos pceuurios .• J unta
consultiva ele snude pecuuria .• Iuntns districtac« (10 snude
pecuaria. Pessoal veterinario
e auxiliar:
nouicaçoes,
promoçao, vencimcntos c situnçõee de serviço.

Art. 15.0 A s cçuo de serviços flor .staes abrange:Ordenamento c exploruçà« florestal. Delimitação das mutas do estado. Inv'lltaria<;tLO dos povoamentos
floreatne '.
IÜ'g'lllmncntos
'planos
~pccin s de exploração.
H(,Yi~iLO
periodicn e r gisto dos orJcllHlllcn[os.
('órtes.
Tl'abalhos
de cl ,feza. Arrematação
<1(' produ('Íos ilot'csÍI\l' '. V llda de
c{,rtes (' dt' mnc1pil'lt.
onc("u',
:tnendaml'llto '. Fa·
bril'a d, l'esinag 'm. LicCl1 'as para ('U<;:L li apnscentag
1ll
de gados. llolil'ia da. matas. Que, tO('S
'ollomi('Hs; importa<;ào e exporta<;ao, m reaJos.
'l'lllcnt ,iras
plllntaçêSes floresta 8. Hcpovoamonto c r constituiç O dtt~ monta-
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nhas. Substituição da e encias florestae . Viveiros florestae . Commissão permanente
de pi cicultura. Fi. 'ução das
dunas do litoral. Código florestal. Proj ectos de e tradas
caminhos, pontes e casas de guardas.
Pessoal tcchnico
e auxiliar das matas:
nomeações, promoçuo, vencimentos
e situações d serviço.
Art. 16.0 A cada uma das secções incumbirã na parte
que lhe respeitar
o expediente
do conselho superior 'do
agricultura
e bem assim o .ontencioso relativo ao respecrivos serviços, a elaboração, registo e expedição de todos
o diplomas quo lhe digam respeito, a couipilnçâo <le elementos e tatisticos e preparação
do leis e regulamentos
sobre os serviços inh rentes á secção.
Repartição dos serviços technicos de minas
e da industria
Art. 17.0 A repnrtiçâo dos serviços tcchnicos de minas
e da inrlu '(ria será compo ·ta de duas 'ccçoes, tendo a l:i u
cargo os seguintes serviço :

Proce .so relativos ao descobrimento,
concessão e lavra
do minas; serviço do insp cçào de mina. e dotCl111illa\,uo
de impo ·to ; lavra'
policia de.pedl·eil·as e turfeil'lls; carta mineira o mincrog'l'aphil'a;
estudo' g 'ologicos; agitas
minero-medicinace
; estnbelc .imentos indu .triaes e c 'pccialmente metallurgicos.
omcaço ,registo,
movimento
e cada tro de todo o
pe. soai t ehnico do mina e quadro auxiliar.
T

Todo' 08 assumptos relativo' ao registo das marca.' de
fabrie» c do co 111murciu , o á COIlC('S 'à.o de ·pateJI tes de inv!'n«;:Lo c d iutrcducçâ» <1(' indu trias lIo"as; iuquerito
e
ixposiçôcs indu .triues ; cOIl\'cn~'lIcS c trat;lIlos :íl'( I'l~a da
propl'if·(laclf· in(ln tl'i .. 1.
TriulIlltl ;; (1(1 arhitro
avinrlol' s.
'l'rahalho do' I1lPIH,I'l"
e da, mulhor'8 na indnstria.
Fil iJlo ill(lnstl'ial
• eOJlullcreial;
lllu.elll:! ilHllIstl'iac;
l'
'()llllllcl'cia" .
Todo o c.'pf'tlipnt
dns rcçou <1(. indn tJ'in c de in '_
tt-uc\,' () indn. tria!
COlllm 'reial do ('OTl elho 'U}) riur do
comm reio o indu tria.
I

uso
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Nomeações, registo, movimento e cadastro de todo o
pessoal empregado nos serviços dependentes da secção,
Quacsquer outros aesumptos relativos ao desenvolvimento e melhoramento da industria.
§ unico. A cada uma das secções competirá o contencioso
relativo aos respectivos serviços, a elaboração, registo e
expedição de todos os diplomas que lhe digam respeito, a
compilação de elementos estatísticos e preparação de leis
e regulamentos sobre os serviços inherentes à secção.
Repartição de estatistioa

geral

Art. 18.0 A repartição de estatistica geral será composta
de duas secções, tendo a seu cargo os seguintes serviços:
.... 8ce~iio

Preparação e publicação de methodos e modelos aos
quaes tenham de subordinar-se as estatisticas publicadas
pela secção.
Elaboração e publicação do Annuat'io estatistico de Portugal e de estatisticas annuaes~ comprehendendo o movimento da população, as estatisticas que não sejam especialmente publicadas por outras estações officiaes, e bem
assim quadros genericos de estatistica geral.
Estatistica comparada.
Estatistica internacional.
Permutação internacional ele publicações estatisticas.
Serviços concernentes ao' congresaos estatisticos.
Expediente relativo 1Í8 commissões districtaes do statistica,
Trabalhos no conselho superior de estatisticn.

Preparação
(l'HWS

c publicação

tenham de snhordinur

ele methotloe (' modelos aos
se as . tatisticus publi adas

pela s ('<;ão.

Estaristic» do trabalho nacional,
Rceensoamonto
geral da pllpllla~':i.o r, }lm' determinação

especial do governo, qtllll'SqllCI' iuqueritu« cm mutcria dependente
dos diversos ministcrios,
do m'('ordo com as
respectivas direcçõ s <~ repartições.
l'~statistica graphica.
§ unico. A cada umn das Bl'e('Op!' l·OIll}lctil'lí. o contencioso relativo nos respect ivns ~CI'vi~'o) a elnboraç] o,
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registo e expedição de todos os diplomas que lhe digam
respeito e a preparação
do leis e regulamentos
sobre os
serviços inherentes á secção.
Repartição de oommeroio e serviços geraes
Art. 19.0 A repartição de' commercio e serviços geraos
será composta ele duas secçoes, tendo a seu cargo os seguintes serviços:
Exame o approvnção do e tatu tos de caixas economicas, associações de soccorros mutuos, das as ocia<;ões de
classe, o de quaesqner outras sociedades ou a sociações, que
por lei forem sujeitos 11, upprovação do governo; registo
das denominações da sociedades anonymns e cooperativas;
approvaçao e publicação dOI! estatutos das sociedades anonymas que explorarem
concessões do stado ou que por
lei ou contrato especial careçam d 'essa approvação ; todos
os as umptos relativos á situação económica e gercncia finane ira d' ssas sociedudes, incluindo a emissão de obrigaçoes
a publicação
dos respectivos
balance tos c ('OlTe8pond ucias com os commissarios regios ou agentes do governo junto das referidas socicdades ; inqueritos e synrlicaneias concernentes
á gerencia e ituação de sociedadea
anonymas 0 e tabelecimentos bancarios.
Orgnni ac;ao e publicação da estatistica bancaria.
Inqucrítos commcrcines
• publicações de interesse com-

mercinl.
Assumpto
rclntivos a bolsas commcrciacs ; camuras de
eorr tor s, orgnnisnção c publicação do" respectivos boletins; bolsa de trabalho;
ubsidios a cmpl'cza de int resse
publico dependentes do mini terio, (I.. cnraetcr commcrcinl.
Expedi nte r .lativo
'C\,10 de counnercio
do conselho
superior de commercio c indnstriu.
Ela],oraC;:Lo, l't'g-isto e ('.·pedi~'a() de todos os diplomas
qUl' dirr:lm l'l>spcito lÍ. t'('','!to; t'ontcn 'io o relativo .1OS resppctivos b. rviço., t'olll}!illt~'ão <1<' elemento;; I'statiRtico'; proplll·:t<::io (11' lei" l' r(>glllamt>utm; sohl'e os 'cl'viC'os inhl'rCIltes A :-i1'1·C;ilo.
ú

Di ·tribuiçll.o da '()IT 'sp()J\(lclll'ia l'cc<,bida.
R ·gi. to, cm livro 'spccial, de 'ontratos, ('ompromi sos
('

}lI'O('P'l,

os

mo" pnl'll a..;

<10

lII·hitr:lg-cm;

l'f'JHll'til,'fl(';;

a

('opiaH

(PI!'

fllltlH'tlti('n'l

)'('''[1' it"1I1

(10'1 1ll0H-
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Transcripção,
no livro da porta, dos despachos, conforme
as notas que forem transmittidas
pelas repartições e secções independcntes.
Expedição
da corJ'espondencia
que, para esse fim, seja
remettida pelas repartições.
Imposição do sêllo do ministério nos diplomas que d'elle
carecerem.
Organisação da nota relativa ás observações e reclamações da imprensa periodica sobre os diversos serviços dependentes do ministério, a que se refere o artigo 39.0
Compilação dos diplomas destinados ú, assignatura
real.
Expediente
dos serviços a cargo da eommiseão administrativa.
Númeações,
registo, movimento e cadastro do pessoal
da repartição e do pessoal menor.
Archivo e bibliothcca.
Repartição de oontabilidade
A rt. 20.0 A repartição
de contabilidade será composta
de quatro secções, tendo a seu cargo os seguintes serviços:
Distribuição
de fundos, liquidação
e ordenamento
de
todas ílS despezns relativas aos assnmptoe da compctcneia
da direcção elos serviços de obras publicas.
Nomeações, registo, movim mto e cadastro dos pagadores de obras publicas.
Distribuição de fundos, liquidação e ordenamento de todas as despesas relativas aos assumptos ela t'omp tencia da
dito cção dos serviços agricolas o elas rcpartiçõca indcp ndentes dos serviços tcchnicos de minas e da iudustriu,
de
estatística geral e de cr-mmcr .io e serviços gerlles; confercncia e apuramento de todos os documentos ele d sp zua d'aquella direcção c d' estas r 'partições c todo o mais
serviço que lhe for r lntivo.

Distribuição de fundos, liquic1ac;rio e ordonnm nto do todas IIi:! dcspczns rvlativn« ao' assumptos da compctoncin da
direcção dos serviços tcl<'g'l'lIpho postues ; eonferen .ia c
apuramento ele todos os docnmeutos de dospcza (1' 'sta direcção d« serviços.
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Conferencia e apuramento de todas as despezas da compotencia da direcção dos serviços de obras publicas; contas
da gerencia dos exactores para o tribunal de contas, avisos de conformidade, publicação das contas geraes de gerencia e de exercicio; archivo geral da repartição.
Commissão administrativa

Art. 21.0 Independentemente das repartições indicadas
nos artigos antecedentes funccionará na secretaria d' estado
uma commissão administrativa, tendo a seu cargo os seguintes serviços:
1.o Adquirir 8 mandar distribuir o mobiliario e todos os
artigos de expediente neceesarios aos serviços internos do
ministerio e ordenar as respectivas despezas.
2.0 Formular a proposta fundamentada para o preenchimento dos logares vagos no quadro do pessoal menor
e regulamentar o seu serviço.
3. o Communicar ás direcções de serviços e repartições
independentes as ordens de caracter geral que forem dadas pelo ministro.
4. o Prover á conservação
asseio do edificio do ministerio.
5. o Formular os regulamentos de policia que devam
observar-se no interior do edificio, e desempenhar todos
os mais serviços que superiorm nte lhe forem ordenados
pelo ministro.
CAPITULO II
Da ordem e proee

o do serviço

Art. 22.0 Os trabalhos da. secretaria começarão, todos
os dias não santificados ou feriados, ás dez horas da manhã, e terminarlto ás quatro da tarde.
Art. 23.0 Em cada r partição e nas secções independentes haverá livro de ponto que os empregados assignarão
logo que entrem, e que será ncerrado pelo respectivo
chefe meia hora d pois da marcada para a entrada.
Art. 24.0 Em cada repartição e nas secções independ nt 8 haverá livros, m que se notará a entrada de todos os negocios e papei que lhe forem distribuidos, e bem
assim todo o andamento que lh s for dado até final resolução.
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§ 1. o Nenhum processo será apresentado
ao ministro
sem ter:
1.0 Nota ou signal do registo de entrada;
2.0 Informação da repartição a que pertencer, referindo
os precedentes,
havendo-os, e juntando os documentos que
forem importantes e analogos pnI'a a decisão.
§ 2.0 Exceptuam-se
os negócios urgentes, que serão immediatamente
presentes ao ministro.
§ 3.0 Nenhum procesl:!o poderá ser archivado sem ordem
do ministro ou do funccionario a qnem competir a sua resolução.
Art, 25.0 As representações,
informações e officios das
repartições dependentes do ministerio mio poderão tratar
de mais de um objecto ou pretensão ; e, no caso contrario,
serão devolvidos com uma simples nota marginal, cm qllo
se declare o motivo da devolução.
§ unico. Não terão andamento os requerimentos que se
referirem
a mais de um negocio, qu<, comprchcndcrcm
mais de uma pretensão, que não forem explícitos na exposiçltO dos negocios e pretensões
de que tratarem,
ou (pte
não estiverem redigidos em termos convenientes.
Art. ~G.o As representações
e requerimentos dirigidos
{t secretaria
não se restituem ás partes, que, todavia, P'"
derão tirar d'elles certidões, assim corno dos despachos
que tiverem.
§ 1.0 Exceptuam-se
d'csta regra os requerimentos,
em
que se pedirem certidões, os qunes se cntrcgarâo
aos 1'0querentes com as certidões que em virtude d' clles se pnasarem.
~ 2.0 Os documentos juntos a requerimcn tos s{, 80 eutregam ás partes, quando estas desistam das pretensões
antes da resolnção ; depois do tomada esta, sô se restituem
os documentos origínacs mediante recibo, e entregando-se
em suhstituição copias sutbeuticas
á custa d08 interessados.
~ 3.0 Em regra não se damo (;<'I'tidij('s de rcquorimcutos, informações,
documentos c Cjl1ltei:\f)tlerescriptos, pedi
elos por outrem quo nao for o directamente
interessado,
sem accordo d'cste.
Ró o ministro poderá determinar

excepção a Ci:>tarCg'ra.
Art. 27.0 OH rcqnorimcntos,
cm q110 se peçam eertid<i 's
<1(' actos offioiaes ou attcstndol:l de S l'viç(,s, s(']'l\o d('~]Jal'hna0l3 pelot; directores de f'el'\'iços ou !'lIdei:> de ]'("Hu·tiçõ\'s. ilHlep('ndonte~. AR ('<'l,tido!'!; serrlO pasi:>adm; )H'laH 1'('
partlçõps ou 8(>('\,01'\8 in(lt'prnrl llt!'S It que P('l'lt'l1<'(']'('m os
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documentos,
cuja existencia
se pretenda
provar.
Estas
c rtidões serão entregues gratuitamentc
:is partes, quando
não haju lei qne expre8Hamente uuctoriso a cobrança de
emolumentos.
Os attestados
de serviços sedo passados
pelas repartições em que tiverem sido prestados.
Art. ~s.o Em todas as r partições e secções independentes haverá livros para registo de otlicios, diplomas,
ordens e resoluções (llW tie pUbl:iarem e be expedirem.
~ unico , São exceptuados
do registo:
].0 Os diplomas publicados
na folha official do governo, de,'clldtl, porém, lançar-se nota rcmissrva no livro rcspectivo e devendo os decretos ser ncadcrnudos
por ordem ehronologica
e archivados, e Iauçar-sc a competente
nota nos prOCC&80Srespectivos;
~. o As cartas,
os provimentos,
as certidões e quaesquer
títulos que em virtude de nomeuçoe ou outras mercês se
expedirem aos agraciados;
d'elles, porém, se tornará nota
nos livros respectivos com indicação da data, em que forem passados, e dos emolumentos e direitos de mercê e
sêllo que os interessados tiverem pago.
Art. 29.0 A publicação na folha official de qualquer ordem, nomeação, despacho ou resolução, dispensa. a communicação directa aos interessados
e aos funccionarios
a
quem a sua execução P rtencer, o quaes lhe darão plena
execução,
cada wn na parte que lhe respeitar, pelo simplos facto d' essa. publicação.
Art. 30.0 Haverá. uma caixa em que serão lançados os
requerimontos
quo não devam ser entregues directamente
nas repartições.
Art. 31.0 No cada tros de que trata o capitulo I inserever-ac-ha o nome d08 funccionarios com ao indicação dos
lngnrcs qnc tenham exercido, datas (las nomeações, transfercneins, pI'OlllO('(}eS,e. 't nu 'raço('", lou vorcs e distincçõcs
qne hajam merecido,
liccnçns qlH' I1l('~ tenham sido conccdidns, tultas 1I:tO jll:-ttitlcadas
quc hajam dado, queixas
contra elles apre:,; 'utada,.; (' procedimentos eontrn, elle8 havidos por faltas l'ollllllett.i(las.
llnico. Semprp que; houver de ftlz('r'8c alguma nOlllea<;h~ ou aprt'ciar tlC o SL'ITi(;o de ql1alqlH>r ilHliyiclllo, 8e junta1'<Í :lO I'e:lpcl'li\'() pro('L':so
1L copia anthontil'1l d:\ folha relativa :to sCU nome, se.iA o hOllyel' no l'ada"t1'o .
•\I't. ;3~.t1 ada uma das reparti\'õps
e 8eeçoes inclepenclc!ltt>s o)''';lIlit;:lI·á. mensalmente
:\ folha dos vllneimentol:i
(!t' todo::; 17,· cmprcgaclo,.; d'ella' d pendente!:!, devendo ser
as da' direcçocs (lc sen'iço' yi:mdas pelos respectivos di-
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rectores, e todas enviadas á 9. a repartição da direcção geral ria contabilidade publica até ao dia 25 de cada mez.
Art. 315.0 Os processos de concursos, nomeações, promoções, transferencias, licenças, suspensões e demissões
de todos os funccionarios do ministerio 'das obras publicas,
commercio e industria, correm pelas direcções de serviços
e repartições independentes respectivas da secretaria de
estado, pelas quaes serão lavrados os respectivos diplomas.
Art. 34.0 O serviço da expedição de guias para o pagamento de emolumentos e sêllo incumbirá á repartição ou
secção independente a que pertencer o empregado a que
respeitem ou por onde correr o negocio pelo qual sejam
devidos, devendo ter numeração especial e serem as respectivas relações enviadas mensalmente
direcção geral dos
proprios nacionaes.
Art. 35.0 A correspondencia official recebida pela 2.1\
secção da repartição de commercio e serviços geraes, será
enviada, fechada, ás direcções de serviços e repartições
independentes, acompanhada de um protocollo, no qual
se fará a indicação da correspondencia remettida e em
que será lançado o competente recibo de entrega.
§ unico. O protocollo da correspondencia dirigida ao
ministro será feito pelo director de serviço a que se refere
o § 1.o do artigo 56. o, e pelo mesmo funccionario será immediatamente entregue ao ministro a que tiver a nota de
confidencial ou reservada.
I
Art. 36.0 A posse dos funccionarios do ministerio será
dada, aos directores de serviços e aos chefes das repartições independentes, pelo ministro, e aos restantes func .ionarios, pelo director ou chefe do respectivo serviço, o qual
immediatamente communicará á repartição de contabilidade a data em que se tiver effectuado,
Art. 37.0 As direcções de serviços internos, as differentes repartições e as secções independentes, corresponderse-hão entre si por meio de communicações.
Art. 38.0 Os processo!!, que, pelas diversas estações
àa secretaria, hajam de ser submettidos á consulta das corporações consultivas, serão acompanhados de uma relação
dos documentos que os compõem
d um protocolJo, em
que passará recibo o secretario do respectivo conselho.
Art. 39.0 Na 2. a secção da repartição de commercio c
serviços gcraos um empr gado, escolhido para este fim, xaminará diariamente os principacs jorna s do paiz para 01'ganisar uma nota das observações e reclamações, d interesse publico, por elles publicadas, sobre os serviços deá
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pendentes do ministerio, ou que com elles directamente
se relacionem, devendo esta nota ser apresentada, no dia
seguinte, ao ministro pelo membro da com missão administrativa que estiver de serviço, nos termos do artigo 56.°
Art. 40.° Os objectos de expediente e mobiliario, livros,
impressos, assignaturas de jornaes scientificos e quaesquer
outros artigos necessarios ao bom desempenho dos serviços, serão requisitados pelos directores de serviços, chefes
de repartição e de serviços especiaes internos, á commissão administrativa, que, nos termos do artigo 56.°, procederá promptamente á sua acquisição e entrega. Os mesmos funccionarios poderão requisitar a feitura de quaesquer obras de construcção ou reparação, assim nas salas
em que se acham installadas as repartições que dirigem,
como na mobília e utensilios, remettendo as requisições á
commissão administrativa para serem por ella presentes ao
ministro, quando pela importancia das obras careçam de
auctorisação superior.
§ unico. A impressão de trabalhos especiaes elaborados
pelos funccionarios carece, para se effectuar, de ser auctorisada pelo ministro.

CAPITULO III
Do pessoal
1.· SECÇÃO
DesignaQão do pessoal

Art. 41.° O pessoal da secretaria d'estado dos negocios
das obra publicas, commercio e industria, será o seguinte:
i.o Para a direcção do seniços de obras publica
Da seoQio de obras publ1oas, do oorpo de engenheiros
de obre.a publlou e miou e seus auxiliares

a) Um inspector ou engenheiro chefe de La classe, dir ctor dos serviços;
b) ois engenheiros chefes do La ou 2.:\ classe, chefes
de re artiçâo;
C)iD
o cngeuh iro subalternoa, de 1.3 ou 2.:\ classe,
chefe de s cção;
d) Um architecto de 2.:\ ou 3.:\ ela. se ou eonductor de
La ou 2.& classe;

11~tl
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e) Quatro conductoros,
ou 3. a classe;
f) Dezoito amanuenses
O doze de 2.a classe.

N.- :3;1

dois de La

sendo

O

dois de 2.1\

sendo seis de La

desenhadores,

2.° Potra a Ilil'r("~,ill dos sm i~os Irlr~rapho-poslars
Da aeoção de obras publioas do corpo de engenheiros
de obras publioas e minas e seus auxiliares

a) Um engenheiro chefe de 1." OH 2.a classe, (liredor
elos serviços;
b) Um engenheiro chefe de 2." CIH~~C, chcf da repartição dos telegrnphns ;
c) Dois engenheiros subalternos, de La ou ~. a classe,
chefes das 1.11 e f). a secções !la 1.a repurtiçâo ;
d) 'I'res conductores de I." ou :2.a classc ;
e) 'I'res amanuens s de cuhndores.
Do quadro telegrapbo-postal

a) Tres primeiros officiaca, chefes de se 'çao ;
b) rl'res seguudos officiaes ;
c) Vinte primeiros

aspirantes

;

d) Um fiel dos armazena.
Do quadro dos oorreios de Lisboa e Porto

a) Um chefe de repartição

dos corrcios ;

b) Cinco primeiros officia s, chefes

d seeção ;

c) Cinco segundos officiacs ;
d) Vinte primeiros aspirantes.
3.° Para a rlim~ão dos smiros agrirolaq
Do quadro do pessoal dos serviços a.;rioolas

(.t) Um agronorno OH silvicultor <1,-, La e!Ui:)SC, director
dos s rviços ;
O provim nto <lo cargo de director dos sr-rviço« agri('olas podcr{~ ainda rc ':tír sobre um funccionnrin portem- 'Ilt(
ao quadros do ministcrio dali obras publica«, comm 'reio
e industria,
dp reconhecida
(·oIllPdt'Il(·ia.
b) Um agronumo de Ln clusse, l'lwf'n da l' parti)'lw d(,
serviços aOTOl\OlUil'OH;
c) Troa agronomos <1(' 2. a claHt:lr., UJII vet 'l'iulIt'io (' um
silvip1l1tor lho La claHHe, eh ,fL·s de cc ão;
d) Um agronomo, um vcterinnrio o 11111HilviellltOI' ele :3,'
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~lasse, p:lra uuxiliar o serviço da repartição e da secções
indep mdentvs ;
1') Seis l'Pg-l!ntcs agrieolas de 2.a classe, endo quatro
para a rcpartiçào e dois lJara H .ecção do' serviços p cuarios;
f) Doi' rl'g,(,llte~ florestues um dI' La e UIll de 2.:\ ela se, p:ll'lt a socçâc dos serviços ílnrestaas ;
g) Dez mnanucuses
desellhadore;;
para a rr-purtiçâo e
para as ~('t'<;ot'S independentes.

Da secção de minas do corpo de engenheiros
e minas e seus auxiliares

(/) 1Im
ú) Dois
c) Doi
ti) Seis
quatro da

de obras l,ubUcl\s

ellg-cnhcil'o dlCfe, dwf(' da repartição ;
ongeuhciros subalternos, eh sfes de I:)('l'\,ào;
conductores de III iII:!::;;
HmaJllH'I1SC::;
descnluulorca,
sendo doiti <1(' 1, ti
2.:\ clnsse.

C

;;.0 Para a rfllilrli~ão dtOt',lali, lira ger.11
Da secção de obras publiCIUI do corpo de engenheiros
e minas e seus auxiliares

de obras publiCII.8

a)
Jll \'ng'cnhciru,
chefe de 2.:1 ela 'tiC, ou subaltcruo,
chefe da reparti~'al);
ú) l>oil:! pngcnheiro 'ubalt.
mos, chefes d!' HI'C<;ão;
c) 1 ois conduotores, ti .ndo um de 2.a • um de :La

da" .. ;

") " eis umanuvuse
quatro de :1,3 ela. 'I',

deseuhudorvs,

endo (loiti de 1," e

II) l III l'hpfl' (k repurtição ;
b) I )ois }lrill1l'il'o' otliciues, chefes dl' St:C')fLO;
c) I)ni, • ('gullllot'i oflkiil('. ;
ti) Seis :1111:11\\1 'lIt'il' ••
Art. ,t~." A ('Olllllli:;,üu admini::!trativa :-iprá compostll
dil'cl,to!'l'S dI'

*

~;t'r\"Í!)O

l'

do. ('hl'fp

tla'

rcparti\.'ol'

clOH

indc-

pl'lldt'IlIt'H,

1,0
()
III iII i iro
d '"ig'nar;Í, :t1\IlIl:l1Illl'ntc u'l'ntre
1I11:mhl'o Ila l'lIl11 III bt'?lo, dil'l'l'to!'I's
th· :"I'rvis-0', I) q\le
\'I'!'{L
'rvir
11· 1)!'I':-idl'llt"
) l'l'l'l'tal'io
. '!'li. o <:h ·fc
)'I'l':trtil':lo
111' 1't111111l1'r('jn c ~('r\'i('()" ,g"I'l'Hl'ft,

O I'!

uvda
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§ 2.0{A 2.a secção da repartição de commercio e serviços geraes servirá de secretaria da commissão administrativa.
Art. 43.0 O pessoal menor fôrma um só quadro e compõe-se de:
a) Treze continuos, um dos quaes servirá de chefe do
pessoal menor;
b) Dois correios a cavallo;
c) Dois correios a pé;
d) Dezoito serventes, um dos quaes servirá de guardaportão.
Art. 44.° Achando-se incompleto o quadro do pessoal
de commissão , de qualquer repartição ou serviço, por impedimento temporario de algum funecionario, ou emquanto
não for preenchida vacatura que se der no mesmo quadro, poderá o ministro nomear provisoriamente um funccionario do respectivo quadro externo para auxiliar o serviço, por forma que este possa continuar com a devida
regularidade.
2." SECÇÃO
Nomeações e promoções

Art. 45. Todos os legares na secretaria d' estado dos
negocios das obras publicas, commercio o industria, exceptuando os de chefe da repartição dos correios e os de
chefe, officiaes o amanuenses da repartição de commercio
e serviços gemes, e os do quadro do pessoal menor, são
considerados de commissão.
§ 1.0 Os preceitos relativos á nomeação e promoção
de todo o mais pessoal em serviço de commissão na secretaria d'estado, bem como do chefe da repartição dos
correios, serão definidos nas respectivas organisações de
serviços externos.
§ 2.0 O praso de duração d'esta commissão não
será inferior a seis annoa, contados da data da nomeação do funccionario, depois da publicação do pr sente
decreto, podendo o mesmo funccionarío continuar succcssivamente, por periodos de seis annos, no exercicio da mesma commissão, se assim convi r ao serviço, não tendo, durante qualquer d'estes períodos, incorrido'[em p na alguma disciplinar.
§ 3.° Nenhum funccionario poderá ser transferido, senão a seu pedido, sem que tenha decorrido um p riodo de
seis annos depois da sua nomeação, salvo o caso previsto
no paragrapho anterior.
Ú
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Art. 46.° Os legares de chefe, officiaes e amanucnses
do quadro da repartição
de commercio
e serviços geraes
e os do quadro do pCllsoal menor sao do serventia vitalicia.
Art, 47.° Os logares do chefe, officiaes o amanuenses
do quadro da repartiça.o de commercio o serviços gera 's
serao providos pelu fôrma abaixo indicada:
1.0 Os logares de amanucnse por concurso documental,
a quo só serão admittidos indivíduos que satisfaçam aos
seguintes reqnisitos:
a) Ser portuguez;
b) Não ter mais do trinta annos nem menos de dezoito;
c) Ter sufficiente robu tez para o bom desempenho do
cargo;

d) Ter bom comportamento moral e civil;
e) Ter satisfeito aos preceitos da lei do recrutamento;
f) Ter o curso d commercio do mais elevado grau que

se professe nas escolas do paiz,
2.0 Para a olnssificação do candidatos a amanuenses o ministro nomeará um jury constituido por um director de serviços, tres chefe de repartiçâo e pelo chefe da
repartição de eommercio e serviços cernes.
3.0 O logar de segundo officialIserá de promoção por
antiguidade entre os amenucuse
e o de primeiro official
entre os segundo' officiaes.
§ 1.0 Exceptua-s
do di posto no numero anterior o
caso em qut' o amanuense ou o 'cgundo official mais antigo não tenha dado provas de zêlo
aptidão no desempenho do seu serviço ou t nha tido menos regular comportamento.
§ 2.0 Uma commi ão, composta de todos os dir .ctores de s rviços e chefes d repartição,
apreciará as eircumstancias que concorrerem
no amanuen e ou segundo
ofíicial mai antigo, e julgará se e tá ou não no caso de
ser promovido
-m harmonia com o precl'ituado
11' ste artigo.
§ 3.° • e nenhum dos ainanucnses ou segundos officiaes
stiver em condições de ser promovido, será a vaga ele
primeiro ou t;t'gnnuo oflicial pr ·~.mchÍ<la dir > ·tum~mte por
'01\('U1'::;O
abl'rto em conformidade
com a~ di8posi~ões do
n. ° 1.0
4.0 O logar d ehefe da repartiçã.o de cOlllmercio e scrvicoH ger:lP' s 't·á provido por coneu!' o de prova~ publicas
em individuo habilitado cum um cur.;o de in:strncçã.o sul> 'l'io1',
<tu\ati~faça
ÚS eondi~()et; das nJinca' a), c), d)
e e) do artigo antC'ccdeute.
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§ único. O jury pllra este concurso será constitui do pelos tres directores
de serviços e dois chefes de repartição, escolhidos pelo ministro, devendo o respectivo pro
gramma ser fixado em regulamento
especial.
Art. 48.0 O logar de servente
s(lrá de livre nomeação
do ministro, devendo esta recair em individuo que satisfaça tis seguintes condições:
a) Ser portugucz ;
b) Não ter mais de trinta e cinco annos nem menos de
vinte e um;
c) Ter sufficiente robustez;
d) Ter bom comportamento
moral e civil;
e) Ter satisfeito aos preceitos da lei do recrutamento;
f) Saber ler, escrever e contar.
§ unico. Serão escolhidos de preferencia
os individuos
que tenham servido no exercito ou na armada com bom
comportamento.
Art. 4tl.O Nos logarcs de correios e continuos serão providos, por antiguidade, os serventes que possuam as condições neccssarias para o bom desempenho do respectivo
serviço, salvo o disposto na lei de 25 de junho de 1883.
§ unico. O legar de chefe do pessoal menor será de
promoção entre os continuos e correios qu posauam ns
condições necessarias para bem o desempenhar, precedendo
proposta fundamentada
da commissão administrativa.
Art. 50.0 São nomeados por diploma regio :
Os directores de serviços;
Os chefes de repartição e de secção, os primeiros e segundos oflicíacs e os amanuenses.
Todos os outros empregados
serão nomeados pelo ministro em portaria.
3.' SECÇÃO
AttribuiQões e deveres dos empregados
51.0 Aos directores de serviços compete:
nas suas l'CSp ctivas di!' cções, os trabalhos como mais convier ao b III <lo serviço,
conformando se sempre com o disposto nus leis, regulam ntos '
ordens do ministro;
2. o Prescrever, n' esse sentido, IUl regras nccesaarias pnra
a instrucção dos negocioa e tomar ácerca d' ellcs as C01\\'Onipntcs deliberações,
nos casos previstos pelas leis c regulamentos cm vigor, dirigindo e inspeccionando
a sua cxecução, e resolvendo as duvidas Ilue, a r sp ito d'ellas, lhes
Art.

1. o Regular,
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forem expostas pelas auctoridades
e pelos chefes dos estabelecimentos
subordinados
ao ministério ;
3.0 Inspeccionar
superiormente
os estabelecimentos
e
serviços externos dependentes
das suas direcções,
pela
fórma e nos termos que o ministro determinar.
4. o Curresponder-se
directamente,
em nome do ministro,
no que respeite aos negocios da sua competcncia, com as
repartições dependentes de qualquer dos ministerios e com
todas as auctoridades ou funccionarios, exceptuando os ministros d'estado, os presidcntes das camaras legislativas, o
cardeal patriarcha
e os mais que o ministro designar j
5. o Assignar o expediente preparatório e annuncios officiaes das respectivas direcções j
6. o Mandar passar certidões sem previo despacho do
ministro, excepto nos casos de que trata o § 3.° do artigo
26.0, e n'aquelles em que lhes occorra duvida;
7.0 Apresentar ao ministro, para despacho, devidamente
instruidos,
os negocios que houverem
de ser superiormente resolvidos, interpondo
o seu parecer verbalmente
ou por escrípto, ácerca da resolução que deva ser tomada;
8.0 Propor ao ministro a justa applicação das providencias disciplinares aos empregados da sua dependencia j
9.0 Formular, com os chefes de repartição, as propostas
de lei, decretos, regulamentos,
relatorios e quaesquer outros trabalhos que o mini
o lhes incumbir j
10.0 Dar ao ministro as informações por eile exigidas sobre qualquer ramo de serviço da sua competencia, propondo-lhe as reformas e melhoramentos
que mais convierem
ao bem do estado j
11. o Distribuir
collocar os empregados das suas dirccçõ s que não tenham nomeaçao esp cial, corno lhes parecer convenir,ntc:lo
crviço ;
12.0 Propor a snbstituiçào, a apOSl'lltaç:LO, ou reforma
e a suspenl:!ã.o ou domissão dos cmpr .gados d pendentes
das suas dirccc;õel:!, quando n'isso intercs e o serviço;
13. ° onccdcr lic n~H8 ató quinze dias c informar ácerca
da cone S8:10 UI' liccnçns por mais de quinze dias, pedidas pelos empregados das suas direcções ;
14.0 Conceder liccll<;:ls c impor ('H itigo ao P ssoal admiui trutivo e eompl m ntnr, nos termo
pr ceituado
nos
d .cr tos n.08 4, U, 7, (
U d'e 'ta data.
15.0 Prop r ao ministro a publicação official de quaesqu r trabalhos especiuee elaborado' nas suas direcções de
serviços;

16.0 Fazer

part

da commissl o administrativa.
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Art. 52.0 Ao director dos serviços telegrapho-poetaea,
alem d'estas attribuiçõee , comp te :
1.o Dirigir e inspeccionar
superiormente,
segundo as
determinações
do ministro, todos os serviços telcgraphopostaes;
2.° Conceder licenças e impor castigos ao pessoal do
serviço externo, nos termo I:! da respectiva
organisação
e
dos regulamentos
em vigor;
3.0 Approvar
os contratos para conducção
de malas,
cuja dcspeza annual nao exceda 500~OOO réis ;
4. o A pp1'ovar os contratos
de fornecimentos
inferiores
a 500$000 róis, pard. qu' tiver previa nuctorisaçâo
superior;
5.0 Propor ao ministro a approvação de todos os projectos de construcção
e repara\,ao de linhas ou cstaçê es telegraph icas, nos termos dos r igulameutos rcspcctivos ;
6.° Conceder e retirar auctorisaçõ 's pam a venda de
scllos e mais formulas de franquia, estabclee r c supprimir
caixas de correio, e nomear e exonerar os respectivos depoeitarios ;
7. ° Transferir provisoriamente
os mprogados do serviço externo até resolução do ministro.
Art. 53.° Aos chefes de repartição comp t cm geral:
1.o Dirigir o expediente de todos o' negócios, e aminar,
fiscalisar e promover os trabaltos
a cargo das suas r 'partições j
2.° Relatar os negocios quo p lo respectivo dir ctor de
serviços t nharn d ser pr sentes ao de 'paeho do ministro,
instruindo-os
com todas as informações e do 'UIlH'IÜOH 111H'
sirvam a esclarecel os
int srpondc o HNl pan" r sob r a
resolução que <leva. tomar-se;
3.° Orgnnisar, pal'a ser presente ao ministro, até ao dia
15 de janeiro e de julho de cnda anno, uma nota de todos
os processos P .ndent s DO ultimo dia do sem \!:!tr ant rior,
com a indicação das causas que tenham obstado á sua 1'0-

soluçâo ;
4. o Prestar aos outros eh fes do repartição Il informaçõo DCCCS aria para o bom d empenho dos trabalhos da
sua competeucia o rcqui itar lhe' dirccuun nt \ as que lhes
for im ncccssarias para o mesmo fim;
f).o Classificar
distribuir os trabalhos dmi SU:\H 1'1 partições por modo que o serviço se pml!:!1tfazer com a maior
regularidade
}ll'olllptid:l.o j
(i. o Distribuir pelas s 'çoes os 'JDprt'gados qu' não t nham nomeação esp dai j
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7.0 Advertir e reprehend r os mprogados da sua dependenoia,
quo faltarem aos seus devores, dando parte ao
dir dor dOI:>serviços nos casos de gravidade;
•o Mnnt r dentro
das repartições a devida ordem decencia e regularidade
nos trabalhos;
,
9.0 As ignar guia para pagamento de emolumentos e
sêllo;

10.0 R quisitar á commiscão administrativa do ministerio
todo os artigos de mobiliario e expediente, livros, impressos ou quaesquer outros objectos de que carecerem para o
bom andamento dos trabalhos;
1LO Propor qua squer obras d reparaçao ou transformação que julguem ncces arias nas salas em que funccionem as sua repartições;
12. o ubstituir
o respectivo
director dos serviços, nos
0
termo imli('ados no nrtizo 62. ;
13.0 Conceder licença, até oito dia, ao' empregados
das sua

repartiçoes;

14.0 Faz 'r parte da eommisst o admini itrutiva nos im-

p dimentos do r pectivos directores de serviços.
Art. 54.0 Aos chefes da repartições indep adentes competirào, p lo que se r fel" aos serviços a seu cargo, as
0
attribuiço
oxarada
no artiao 51.
§ unico. Ao eh fe da repartiçao de commercio e serviços gpraes incumb
osp cíahncnte a guarda dos selloa do
ministeric o da -have da caixa dos r 'querimentos.
Art. :1;).0 Aos ihefc das r partiçoe da dir cçâo de i:! rviços tel graphn-po tnes comp t tambem :
1.o InKpot'eionar os 'l"\.j () xt rn s dep nd ntes das
r spoctivn
repnrtiçõ s, periodicamente
e quando as cireum .tancias o r elum m;
2.0 Tomur eonhecirn mto directo de toda a faltas commcttidu
no rer p ctivo .crviço, eouc . r lic n 'as e impor
cu. tigos ao P(' isoal do serviço
ct rno, nos termos da resp .tiva org-anit;:l, - o ( do r guIam ntos cm vigor;
3.0 FOrlnut r II in. trncço ~ r 'Iativas ao erviços da sua
dep 'nd Ileia'
4.0 :upúri'nt('nclcr, .ob a. ordens do director, os tmbuIhoK h'l.hni '0. inhcr 'nt
a ('alIa um do' serviço .
uni('o. E 't '. fnnl' -io1lario on o:; pus ubstitutos I gal~., 1\0 d
m}l 1Iho da
fllueço s d inspt't' 'li.'> pod rilo
xmuinar, em qua 's(pwr cstaçucs, todos os docu!U 'lltOi:! a

*

e!la r -lati VII .•

Art. ;)6.0 Á ('olluni
1.o D . 'IOPl'Ilhar ()

10

administrath·a. compete:
0
l'l'viço!i indicados no artigo 21. ,
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em conformidade
com um regulamento
especial que será
elaborado pela primeira commissão, creada pelo presente
decreto, no praso de tres mezes, contados da. data da sua
installação, devendo tambem n'este período elaborar o regulamento para o serviço do pessoal menor, nos termos
do artigo 21. o;
2. ° Regulamentar
o serviço do archivo e bibliotheca ;
3. ° Reunir ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente
sempre que as necessidades
do serviço o
exigirem;
4.° Formular a escala de serviço a que se refere o
§ 1.0 d'cste artigo;
5.° Ordenar a prompta satisfação das requisições dos artigos de expediente,
mobiliario, livros, impres os, publicações e obras ou reparações, submettcndo-as
a despacho do
ministro, quando peja sua importaneia careçam de auctorisação superior;
6.° Conceder licenças e applicar as penas di ciplinaros
ao pessoal menor.
§ LOCada um dos membros da commissão, directores
de serviços, ostará semanalmente,
por escala, junto do ministro, a fim de desempenhar
o serviço indicado no n. ° 3. °
0.0 artigo 21.°, incumbindo-lhe resolver, todos os a ssumptos urgentes, da competencia da commissão.
§ 2.° Ao director de serviço, indieado no § 1.0, competirá apresentar
ao ministro os diplomas que tiverem de
ser submcttidos á assiguatura
real.
Art. 57.° Aos chefes de secção compete:
1. ° Substituir
0:1 chefes
de r 'partição nas suas faltas c
impedimentos,
como se acha determinado 110 artigo G3. 0;
:J.o Dirigir nas repartições em que s rvírom, e de accordo com o respectivo chefe, as secçãos de serviço qu
lhes forem incumbidas;
3.° Authenticar as copias de diplomas e outros documentos;
4. ° Coadjuvar os chefes de repartição nos trabalhos que
elles lhes distribuircm e que forem correspondentes lí sua
graduação,
§ unico. Os chef s de secção, nos nego .ios da ('ump tonei a das respectivas
eccçoes, proc id 'I'ão como sacha.
estatuido no n.? 2.° do artigo f)3.o, salvo S('lllpr' o par cor
do respectivo eh f , que pod d opinar em contrario, quando assim o entender.
Art. DS.o Aos chefes das secçoc!:! indop ndcntes competimo, no que lhes respeitar, as attribuiçõ 'S xnradas 110 artigo ói3. °
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Art. [>9,0 Aos agronomos, silvicultores
e veterinarios
que nào forem chefes de secção, e bem assim ao nl'chite~
cto, conductorcs,
regentes agricolas e Horostaes, e sczun"
o
(Ios o flreines compete:
~\uxiliar os chefes de repnrtiçào e de secção em todos
os serviço, a. seu cargo e qlle por elles lhes forem incurn-

bidos.
Art, 00.° .Aos :lm<lJ11H'I1SCS,
auumuenst-s desenhadores
,
'
c nos aspirantes compete :
1.o Escriptul'al' todos 08 diplomas, livros, registos e documentos concernentes
ao serviço da secretaria ;
:?o Executar todos os trabalhos graphicos de copia de
plnuta . ou uutrns qnc' 1I1l';;forem distribuidos ;
0,° Dr-seuipcnlnu
todos OH outros trabalhos para que estejam habilitndos (' que 111('8 forem incumbidos pelos rospectivos chefes.
Art, 61." Ao chefe do pessoal menor, ao, «ontinuns,
correios
e Kt'rVP11tl'i> compete :
1.° Comparecer na secrcturia hora c III -ia antes da fixada
pal'it o começo do trabalhos,
assignando UI11 livro de ponto, ({tH' cstnr.i a cargo do continuo chefe do pessoal menor) e qu - ~H'l'á por 0111' encerrado
meia hora depois da
marcada para a entrada e !l0t' elle diariamente apresentado
ao dir .ctor de erviço a que se refere o § 1.o -lo artigo f){i. o;
~,o Desempenhnr
toclo:> o!' ervíços que lhes forem distribuidos e cumprir rigorosamente
as ordens quc, sobre
ohjectu de serviço, lh' forem <lallas [>I'los chefe ou quaesqt; r outl'O::! ell1pregado~, !:'ob CI~jH,' illlJlledíatas ord '11.' estiveI' III collocados,
111lieo, Nas lhltas l' impcclinwnto
<lo ('olltinuo chefe do
pc~ ·onI m '!lor fará as slla~ vcze o l'ontinuo
que a eOlllmi 'siw adlllinistl'llliva
cll'Hignlll',
Al't, ti:? o (' clil'pdol' <lI.' ~ 'I'\'i,o'
sel'A ,~lIhstitllido nos
H 'U' im }J(·cli1111' uto . pelo Illaii:i antigo
dos l'cspcl'tiVl)s chefei:i
d - rl'pul'ti).LO,
,
'
unj('o, ~Til <l11'~C(,~O dos bel'\'ll;OS tdl'gI'apho-J~oi'taes
o
dir dol' s 'rA HIl h"tJtllldo Jll'lo clll'fl' da 1," rCpllI'tl<;ao.
Art, (in, o () eh 'f' dl' l'epnrti\'1Lo i:icr{t Hllb~titl1ido p ,lo
dH'f'c de SI'C<;ilO mais graduado
da lllP::il111l rl'parti)< o c e!ltre Otl de i~lIl\1 gl'lHluaçào
pelo mais :mtigo,
I1llico, :\'a l'<'l);t1,ti)a(~ dos ~I'h'gl'llph()s
(), ch('fe será
SlIhl:ltitlli<lo pelo 1'11A' 'uI! 11'0 chefl' ele sce 'flO nWI8 graduado,
AI't. {i-L o A todos os ft1Ul'l'ioll:ll'ios l'U1ll111'C:
1.0 Obtid 'ccr aOs S 'Ul> supcriores hierarchicos
cm objc-

*

*

*
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cto de serviço, executando com zêlo e dedicação os serviços que lhes forem incumbidos;
2. o Permanecer na repartição respectiva nas horas do
expediente ordinario e nas do extraordinário, quando para
isso tenham sido previamente avisados, não se ausentando
sem licença do respectivo chefe;
3.0 Guardar absoluta reserva sobre os negocios tratados na secretaria, não os revelando senão quando para isso
tenham sido expressamente auctorisados;
4.° Fazer todas as reclamações que tiverem por conveniente, por intermedio dos seus superiores, sob cujas immediatas ordens servirem.
•
Art. 65.0 Os empregados de serventia vitalícia não podem, quer permanente, quer temporariamente:
1. o Desempenhar cargos publicos stranhos ao serviço
do ministerio, que sejam incompativeis com o exercicio dos
respectivos logares;
2.0 Exercer qualquer profissão ou industria que dependa
directamente por direitos ou deveres da direcção ou repartição a que o empregado pertença.
§ 1.0 Em qualquer dos casos terão os empregados
de optar, no pras o de oito dias, depois de officialmente
intimados, entre os seus legares no ministério e aquellcs
que indevidamente exercerem.
§ 2.0 Aos empregados, servindo em commissão, será applicavel, em casos analogos, o que se pr screver nas respectivas organisações dos serviços externos.
4." SECÇÃO

Vencimentos e aposentações

Art. 66.0 Os vencimentos dos smpregndos serão os marcados nas resp ctivas orgnuiaaçücs de rviços, á exccpc;ao
do chefe, officiaes e amanueuses da repartição de commercio e serviços gcraos e do pessoal menor, que terão os
vencimentos annuaes abaixo designados:
RepRrtl~ilo de eonune"('lo c "l'r"l~o" "cri' C"

Chefe:
Vencimento de
V ncimento de
Primeiro official :
Vcncimeuto de
Vencimento de

cat geria
oxercicio

"

!)oO~OOO
, 3006000

categoria. . . . . . . . . . . . . .. GOOaOOO
exercício ..•............•
200~OOO

ORDEM DO EXERCITO N.· 33

Segundo o:fficial:
Vencimento de categoria
Vencimento de exerci cio
Amanuense:
Vencimento de categoria
Vencimento de exercicio .•..............
Continuo, chefe do pessoal menor:
Vencimento de categoria
Vencimento de exercicio
Continuo:
Vencimento de categoria
Vencimento de exercício
Correio a cavallo:
Vencimento de categoria
Vencimento de exercício
Sustento de cavallo .................•..
Correio a pé :
Vencimento de categoria
Vencimento de exercicio ....•...........
Servente:
Vencimento de categoria
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. 500~OOO
. 100~000
. 300~000

60~OOO
. 250~OOO
. 110;$000
. 250~000
. 50~OOO
. 2506000
. 50~OOO

188~OOO
. 2506000

50~000
. 160~OOO

§ 1.0 O empregado de serventia vitalícia que servir interinamente logar vago a que pertença vencimento de
exercício superior ao que lhe competir, receberá a importancia d'aquelle em legar do seu, emquanto durar a substitui~ão.
§ 2. o Aos funccionarios servindo em commissão será applicado o disposto nas r spectivas organisações de serviços, quando desempenhem legar de categoria superior á
d'aquelle para que tenham sido nom ados.
Art. 67.° As aposentações dos empregados de serventia vitalícia serão reguladas pelo decreto com força de
lei de 17 de julho de 1886, e a dos funccionarios em
commissão em .onformídade
com o di posto nas respectivas organisações de serviços.
SECÇÃO 5."
Fa.lta.s e Iíoençaa

Art. 6 .0 As faltas dos empr gados apuram-se pelos livros d ponto a que se referem os artigos 23.° e 61.°
Art. 60.° Para todos os empregados da secretaria d'estado C011 íderam-sc faltas nao ju tificadas :
1.° A ausencla, sem licença, de um a tres dias, sem
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mandar parte de doento, ainda que o empregado se apresente ao quarto dia;
~,o A ausenciu,
som licença, pOl' mais do tres dias,
Rem mandar
certidão
de facultativo
eornprovntiva
da
doença ;

13.° A saída da repartição antes da hora ou a entrada
repartição
depois de encerrado o ponto, sem licença
do respectivo chefe;
-:1:.° A transposiçào do limite da licença obtida.
§ 1.0 As faltns não justificadas importam 8<'111pl'epara
() empregado perda de vencimcuto durante oe dia); ('111 qtH'
forem conuncttidns,
indopendcntomeute
<lI' qunlqnvr outra
penalidade, que haja (1(· lhe ser npplicnda.
§ 2.° O desconto pelas faltas não justificadas efloctuar:-\(\-ha no vencimento do mez cm qnc forem dadas, quando
tenham logar até ao dia 25 e no do mez seguinte quando
commettidas alem d'aquelle dia.
Art. 70.0 O empregai lo que adoecer enviará immcdiamente, ao chefe respectivo, parte de doente qno justificn
as suas faltas durante trcs (lias.
1.0 Findos estes, se continuar a doença, enviará certidão do facultativo, a qual justificu faltas Ht6 trinta dias
o nssim consecutivamente
poderá justificar faltas com ('01'tidões mcnsacs do facultativo até um anilo.
§ 2.0 O empregado qne estiver doente mais ele um anno Hegniclo sera mandado inspcccionur
!lo!' facultativos;
so for julgado complevunentc
incapaz para () serviço ser:i.
aposPlltado, ('~tall,l() 110S termos rll' o SI'I', (I dcmittido ti
o não estiver. Se poróm , não for jnlg;lIlo complctamont
iucapnz pitr:t o serviço, p(}(l('l'ft :;er lhe eOlw(·di(!a licell<;a
para se tl'atat·, atú seis lllC'íle::;.
H. o As rli"ro::;i~octl <los paragl'<l]lho'l :m tPI'iores Sr) slto
applic:tvl'is aO'l empl'egad"t! de sCI'vl'lltia vit.alicia; para OH
funceiolHll'ios elos quadros dos sOl'vi<;fH:;e.'tCl'1l0S rcgular:i
() clisposto nas l'(\Hl)('ctiv:ls ol'g-anisil\,Ol' ,
~ -:1:.0 Durante
() pC'l'ioclo da c!()('n<::t, ailllla llH'K11l0 (la.
(lUO IIP"llllt! dlll':U' tr('s dias, fica o ('lllPl'ogar1o :-m.iL'itoa scr
inK[)('cl'iollaclo ot1h'ialml'ntl' no SP\l clomi 'ilio }lor f:tl'nltativo
do lllillistcl'io, a l'(,(!l1isi\,:\o !lo l'el'\(l(·(·tivo clil'nl'lol' de H('l'vi<;os (1Il ('h .1'(' d' l'('pnrti<;:lo illclcpcuIlcnÍ!', ou por d(·t('rmina<;ii.o elo milli~tr(),
AI·t. 71. A:; li('('l1\,HS s!') JlOrlC'1ll H<'l' cOllt'l'(li(lal:l }lO)' motive) jnsto all<'g'llllo )lOJ' C'S('l'ipto. Qn:\lldo II lic('ll<,'a {lll'l'I'qllol'i(!a pO)' llloti ,'0 d(· <le)(']) (::1 , R(·1·;t O )'('q IH'I'l'nt(· mandado
examinar por facultativo
Clllprt' quI,) o minii:ltl'o, o r('H}! na

*

*
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«tivo director de serviços ou chefe de repartição independente () julgar conveniente.
>
§ 1.0 A::. licenças })!I(lelll ;\('1' coucedidas :
a) ~\.t{, oito dias pelos chefes de rcpartição ;
b) Atl' quinze dias pelos rlirectores de serviço e chefes
de r('}J:trti<;J.o ill<lCj>l'ndentc;
c) POI' mais de quinze <lias pelo ministro.
S 2.° Na eOIH'Ci'\t'ao de licenças obsorvur-sc-ha o se·

guintc:
1.o Quando

forem requcridns por motivo de doença, devidamente
comprovarIa,
cOlH.'cd0r·sp-hfLO com o vencimento
por inteiro até <lois mezvs .• \.lcm (r esse praso suspendersc-ha o nbouo do v('llcimento
ele excrcicio, se o empregado
o tiver.
~ :? o

Q.IUIIH}O a lil'PII<;a fot' l'c<p'l'rida
por outro motivo
que nao seja o <}(' <lo(,IH;a, }lorlprà ser concedida,
se d'uhi
lião re ultar inl'ollvcllicntp
para o sr-rviço, com o vencimento por inteiro, a«', 11m mez consecutivo, ou quarenta •
cinco (lias int0rpol:Hlo,;
durante o anno e dahi cm diante
até sei' mezes, SPIll vencim nto algum.
§ H.o O <'lllJll'l·g-:l<lo <plC completar seis mczes de Iicençu, ('oJll'l'dida
por motivo que nao seja o de doença, e que
no fim d'clles lHLO vier o('cupar o i:H'U logar, será demito

tido.

:-;1<:('<:",-0 G.a
Disposições

disciplinares

Art. 72.') Aos funccionarios cm commissão na secretaria suo npplicnveis
as dispo i<:oc' (list'iplinares
('stabúlI'('idas na l'l'specti vas organisa<;ocs
s 'n'iços oxternos.
Art. 7 :l. o A 1)('11:18<lisciplillares applicavt'is a todos os
outro fUllCciollal'ios s;~o:
1. o \<l\'l'rtl'lll'ia;
2.0 l{<,prel!Plls:w YCl'b:l1 ou r('gistada;
:1. o Sn pl'Ilt';LO do ",-l'reieio I' d' to,lm; os vencimentos

ae

a.t

'j

nm

allllO;

4.° D 'mi sfl,o.
1l1l1l'O.
A applil,:t<;<lo ,h, <l'wlqnel' (l'c"tas p<,na::; não
sllbtrHllt'
() ('llljll'l'g:ulo ÍL appli 'HÇt\O d' outntS pena' qlH',
('m virl\ul
do l'()(ligo })(,11:11, (I po,ler jndicial
lhe possa
ltllJ)(H·.

A I't. 7.1. o ~·tLOl'an,,:l.' d{' 1'<'1)rc1l('1Is' (): a ncgliglllH'iil, inRl\hol',lillll~ILO 1(" l', faltar:; tiO SPl'\'i<;o, Jllau prol'edimcllto,
{di'{'lI"'as ;LO d('('ol'o (la l'l'pal'tiçfio.
AI.t. 7 f)." São l'au a. <h, UBp DS O:
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1. ° A pronuncia em qualquer crime logo que o respectivo
despacho tenha sido intimado ao réu, e emquanto subsistir;
2.° A desobediencia voluntaria ás ordens superiores em
objecto de serviço publico;
3. o A negligencia ou qualquer outro motivo culposo,
pelo qual o empregado faltar ao cumprimento dos seus deveres, depois de reprehendido;
4.0 A falta de comparcncia na repartição sem ser competentemente justificada; a ausencia da mesma repartição
sem previa licença, e repetição de faltas ao ponto;
5. ° A contravenção ao disposto no § LOdo artigo 65.0
§ 1.0 No caso dos n.OS 2.0 e 3.0 d'este artigo pôde a
suspensão ser imposta até cinco dias pelo director de serviços ou chefe de repartição independente, dando logo
conta ao ministro, e por este até um anno.
§ 2.° A suspensão s6 poderá exceder a um anno no
caso previsto no n. o 1.0 d' este artigo.
§ 3.° Fõra do caso declarado no n.? 1.0, a suspensão por
mais de cinco dias só poderá ser imposta pelo ministro.
§ 4.° F6ra do caso previsto no n. o 1.0 d' este artigo e
dos casos extraordinários c imprevistos a que seja indispensavel acudir sem demora, nenhum empregado pôde ser
suspenso sem ser ouvido.
Art. 76.0 O effeito da suspensão é privar o empregado
suspenso do exercicio do emprego e do vencimento correspondente.
§ unico. Ao empregado, que tivcr sido suspenso em virtude do n.? 1.0 do artigo anterior, serão restituídos os seus
vencimentos se for absolvido ou despronunciado.
Art. 77.0 São causas de demissão:
1. o A condernnação em quaesquer penas maiores, ou em
penas correccionaes por actos que envolvam participação
em manifestações contra a ordem publica, falta de probidade ou desdouro publico.
2. o A revelação de negocios ccnfidcnciaes, e o abuso de
confiança em matéria de serviço publico, devidam nte comprovados;
3. o A acceitação ou participação do lucros provenientes
da marcha ou resolução de negocios pendent 8 no ministcrio das obras publicas, commercio c industria;
4.0 As repetidas faltas, continuas ou interpoladas, ao
serviço, s m cau a justificada;
5. o A impossibilidade permanente, physica ou moral, de
exercer o emprogo, quando o mpregado não estiv r m
ci:rcumstancias dc ser aposentado.
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§ 1.0 Quando o empregado tenha já sido suspenso por
duas vezes por motivos identicos aos que reclamem nova
suspensão, será demittido.
§ 2.° Para a demissão, o empregado será sempre ouvido.
em commissão
darão
Art. 78.0 Para os funccionarios
legar á imposição de penas, alem das causas indicadas nas
respectivas
organisações
de serviços, todas as constantes
dos artigos n.os 74.°,76.°
e 77.° d'este decreto.

TITULO
Corporações

m

cOll,,"ul"tivas

Serviços e pessoal
CAPITULO

I

Do conselho superior de obra publíeas (' minas
Art. 79.° As funcçõcs do con elho superior de obras
pnbli 'as e minas são consultiva,
e compete-lhe dar parecer fundamentado
sobre os assnmptos que têcm de ser
submettidos ao seu exame e que são:
1. ° Todos o regulam ntos gcraes para os differentes ramos de serviço de obras publicas e minas;
2. ° Todos os assumptos relativos a mate ria disciplinar;
concursos ; tirocinios; apreciação, para as notas do cadastro, da aptidão e competencia tcchnica dos engenheiros e
s us auxiliares, pelos projectos ou quaesquer outros trabalho , por elles executado , sujeitos ao exame do conse-

lho;
3.0 Quite ·quer outros as sumpto

sobre os quaes as leis
lhe confiram attribuiçõca espcciaes ;
4.0 'I'odos os projectos de obras publicas e todos os
preces .os de minas, pedr irn , aguas minernes e estabelecimento
industrine,
que ejam dependentes
da approvação <lo ministro ;
5. o 'I'orlos os mais nssumptos technicos e administrativos, incluindo qncstoc' tcclmicns sobro tel 'graphos, sobre
os qu:l('S o covcrno o cO)Hmltar.
Art.
O.}.,O cons lho dividir- 'c-lia em tres sccçoes, a
sab r:

L." DI'

.trndns, o1>rns hydraulicas e edificios publicos ;
~." De t'mninho' dI' ferro;
:3. a Do mina , peurlliras, aguas mincracs e serviços geo-

loci

'():-!,
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Art. 81.0 O conselho superior de obras publicas e miDas será constituido por:
a) Um presidente,
o ministro e secretario d'cstado dos
negocios das obras publicas, commercio c industria;
b) Onze vogaes effeetivos, engenheiros
inspectores
ou
chefes de 1.a classe, sendo nove engenheiros
da secção de
obras publicas e dois da secção de minas, do corpo de engenheiros de obras publicas c minas, devendo o mais nntigo
dos vogaes effectivos ser o vice-presidente
do conselho;
c) Um secretario,
engenheiro eh .fe, da secção de 01>1'118
publicas do referido corpo.
§ 1.0 Os vogaes effectivos e o secretario do conselho
serão nomeados por decreto, sendo o excrcicio d'esta coiumissão de caracter permanente
para os vogaos effectivos.
§ 2.° Na ausencia do presidente
e do vice-presidente
fará as suas vezes o engenheiro mais antigo dos presentes
á sessão.
§ 3.0 Os onze vogaes do con elho dceciupcnharão
cumulativamente
os serviços de inspecção a que o governo,
ou directamente
ou a requisição do conselho, tiver p()r
conveniente mandar proceder.
§ 4.0 No impedimento ou falta ele qualquer vogal effectivo do conselho, o ministro nomeará,
para () substituir,
respectivamente,
um engenheiro chefe, ela secção de obras
publi 'as ou da ele minas, que servirá como vogal extruordinario, com voto deliberativo, não podendo, porém, em C;\80
algum ser excedido o numero de vogues fixado no artigo 81.0
§ 5.° Os directores
de estudos, construcçõcs
e qulteR·
quer serviços de obras publicus e minas, poderão 8('1' chamados a assistir às sessões para prestarem informaçõce e
emittirem o seu parecer sobre OH aaaumptos que cal' '~1I1ll
de ser por clles esclarecidos,
§ 6.° O conselho poderá, por intermcdio do viec-presidente, exigir, ele quaesqner cngcnhoiros ao serviço das <lirecções e repartições
do ministcrio, as informações nocessnrins sobro assumptos
que demandem
exame OH inspccC;ão directa, c muito especialmente quando se trat do elaboração de proj .tos o da sua ex l'1I\,1W.
Art. 82.0 Ás secçãos do conselho competirá emittir parecer sobre os assuruptos propoetos II IIPI'('cÍllçiw dn COl'poração,
studando em conferencia a~ QIW"j,()('8 e pI'O}JOllt!O
ao conselho a iSolllçàu tcchni ',L 011 l('gal a adoptar.
~ 1.o Cada uma das duas primeira!:! se '\,OCt:l será eOllllposta. de quatro vogll.es o a t rc<.'irn de tI' 's.
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~ 2.0 Ao vice-presidcnte
compete a. distribuição dos diversos engenheiros pelas secções, conforme entender mais
conveniente,
devendo em todo () caso pertencer à 3.a soe~'rwos dois engenheiros de minas, c podendo, em casos espociaes, um mesmo engenheiro pertencer a mais de uma
secção.
Art. 83.0 Para. o serviço da seeretaria
do conselho haverá, alem do secretario, o seguinte pessoal dos quadros
al~xiliares do corpo de engouheiros
de obras publicas e
mmas :
Dois conductorea, sendo urn de 1.a e outro de 2. a classe;
Quatro nmanucnsce desenhadores,
sendo um de I." e trcs
de 2.a classe.
§ 1.0 O secretario c o pc oal a' que se refere este artigo servirão nas mesmas eonuições que ficam estabelecidas no capitulo III do titulo II para os funccionarios de
igual categoria.
§ 2.0 O serviço do possoal menor será desempenhado por
empr0gados
elo respectivo
quadro da secretaria d' estado.
Art. 84.0 O conselho funccionará legalmente logo que
esteja presente a maioria dos seus vogaes effcctivos e extraordiuarios§ 1.0 Não poderão ausentar-se
do serviço ao mesmo
t mpo os dois vogaes engenheiros de minas, nem mais de
tres vogacs engenheiros de obras publicas.
§ 2.0 As reuniões ordinárias do conselho terão logar
duas vezes por semana em dias previamente
por elle
d 'signadoi:l na primeira. essão de cada armo, e haverá as
reuniões extraordinarias,
convocadas pela presidencia, que
as ueces idades do serviço reclamarem.
Al't. tl5.o Ao vic prc::!idonte do con olho competirá especialmente a distribuição, pelos vogaes, de todos os proc 0":';0 q1H' for m submettidoi:! à consulta da corporação.
Art. H6.0 Ao sccrl'tario do conselho competirá:
1.0 A:;,;istir ú scseoce com voto deliberativo, e lavrar

as r :sp ctivas ada ;
2.0 Dirigir e superintender todos os trabalhos a executar na sccrct1trÍ<L do conselho;
i3:' :Elaborar todos os annos, para ser presente ao ministro ati' ao dia :31 de março, um rolatorio Acerca das
cunsulta
1'(·albadas pclo cons lho no anno anterior.
Ad. ~7. o Os nssumptos sllbmeltidos á apreciação do
conselho serão resolvido
m votação nominal, por maiorill. ab~oltlta de votos dos III mbros prescnt is á 8e883.0 em
que ta 'S a::;sulllptos forem tratados.
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§ 1.0 Qualquer dos membros do conselho poderá fazer
inserir na acta e na consulta declaração de voto ou o seu
voto em separado, e assignar vencido qualquer documento.
Art. 88.0 Aos vogues compete:
1.0 Fazer as propostas que julgarem convenientes relativas aos assumptos submettidos
á consulta do conselho;
2. o Discutir e votar os assumptos submettidos li sua apreciação;
3. o Redigir consultas, rclatorios e pareceres ácerca das
materias confiadas ao seu estudo especial.
Art. 89.0 O primeiro conselho nomeado em virtude do
presente decreto elaborará no pras o de tres mczcs, contados da data da sua installnção, um regulamento
para o
seu funecionamento
interno, que será posto em execução
depois de approvado pelo ministro.
CAPITULO II
))0

conselho supertor de agricultura

Art. 90.0 As funcções do conselho superior de agricultura são consultivas e compete-lhe dar parecer fundamentado sobre os assumptos que digam respeito a:
1. o Planos de xploração annual dos terrenos das estações ampelo-phylloxerieas
e da coudelaria nacional;
2. o Planos de exploração annual dos terrenos das escolas praticas de agncuitura,
de arborisação
das serras, de
fixação <las dunas e de ordenamento
das matas nacionaes ;
3.0 Plano geral de estntistica agricoln ;
4.0 Planos gemes de iuqueritos agricolns ;
5.0 Programmas e regulamentos para e_ posições e concursos ngricolas;
ü. o Concessão de subsidies a sociedndcs, syncli .atos e
cooperativas agricola,
e de auxilies e subaídios para exposições c concursos ;
7.0 Concursos tanto documenta s como por prova publicas para admissão aos quadros d ngronomos, voterinarios e silvicultores;

8.0 Programmas

de doutrinas profcssndas

nas cscolna

de agricultura e adopção de livros para o nsino ;
U. o Planos de en saios, cxperi ncius e I:! tudos nas es taçõcs chimico-agricolas,
de sericiculturn
e ampclophyllox 'ricas c nos postos ampelographi
os;
10.0 Divisão regional do paiz sob o ponto do vista agricola, poeuario, vitícola e florestal;

praticas
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11.0 Instrucções para os serviços dos praticos de artes
agricolas;
12.0 Instrucções e preços para o aluguer das machinas
e apparelhos agrícolas;
13.0 Instrucções para a venda e distribuição das videiras americanas e fixação dos preços de venda;
14:.o 'I'abellas dos preços das analyses nos laboratorios
chimicos, das sementes de sirgo seleccionadas,
e das vaccinas produzidas no laboratorio de bacteriologia;
15.0 Modificações nas tabellas dos adubos para cujo
transporte
é concedido bonus, comprehendendo
a inclusão
de novos adubos e a trausferencie
dos de uma para outra
tabella;

16.0 Projecto de pautas aduaneiras no que respeita a
productos agricolas, ou a artigos para uso da agricultura;
17.0 Interpretação
dos artigos da pauta das alfandegas
com respeito a productos c artigos que interessem a agricultura;

18.0 Importaçao
dos cereaes, sua P rmissão e prohibição, e fixação dos direitos;
19.0 Interpretaçao
dos preceitos das leis e regulamentos

relativos

aos cer aes e outros generos agrícolas;
processos de cultura e fabrico, e instrumentos, machinae e apparelhos que convenha introduzir e
tornar conhecidos na lavoura do paiz ;
21. o Planos de utilisação c colonisação dos terrenos incultos e dos latifundios;
22.0 Tarifas de m rcndorias dos caminhos de ferro;
23.0 Qualqu r outro assumpto sobre que o governo o

20.0 Culturas,

queira ouvir.
§ unico. O conselho poderá indicar, por sua iniciativa
ou propo U1 de algum do seu membros, quaesquer medida r lativns a nssumpto
de foro nto agricola.
AI't. 91.0 O cons lho uperíor de agricultura dividir-scha m tr
ecçõ S; a saber:
1.3 Serviços a ronomicos;
2.:l erviços pecuarios;
3. a ' rviço: florcstaes.
ArL 92.0
con elbo uperior de agricultura
terá a seguint

eompo içll.o:
.,
.
mini stro e s cr~tarl~ d estado do . negócios das
obras publicas, eommercio
md? tria, presidentc ;
11)
dire .tor dos servIÇO agncolas;
e) O chefe da repartiçã~ de serviços .agronomicos ;
d) O in pector dos serviços agronoIDlcos;

a)
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e) O inspector

das escolas praticas

de agricultura;

f) O inspector dos serviços florestaes;
.1) O inspector dos serviços pecuarios ;
h) O director do instituto de agronomia e veteriunria ;
i) O presidente do conselho do mercado central de produetos

agricolas;

j) O director

da estatistíca e carta agrieola;
do hospital vcterinario
de Lisboa;
l) O chefe da secção dos serviços florestaes, que servirá de secretario;
m) O chefe da secção dos serviços pecuarios ;
n) Os lentes tia 4.a, õ.", 9.'" c 11.a cadeiras do instituto
de agronomia e veterinaria ;
o) Dois agricultores propostos pela real associação contral da agricultura portugueza;
p) Quatro individuos de reconhecida. competcncia e merito distincto, nomeados livremente pelo governo, devendo
dois, pelo menos, ser agricultores.
§ 1.0 O vic -presidento do conselho será o director dos
serviços agricolas.
§ ::!.O OS vogaes do conselho serao nomeados por de-

Iv) O director

creto,
§ 3.0 Na auscncia do presidente

e do vice-presíd nte do
conselho fará as suas vezes o vogal mais antigo dos presentes á setisão.
§ 4. o Os chefes de serviços, dcpendent 'i:l da direcção dos
eerviços aqricolas, poderão ser chamudos a ussistir ~~ssessões do conselho para prestarem informaçê $.
§ 5.0 O .conselho poderá, por interm xlío do vice-prosidente, exigir de qna('bqu('l' funccionarios,
dcpend I1t('S da
direcção dos serviços agricolas, os aclarccimcntos
c inforllHIÇOt'S que d sejc obter para o estudo das qll .stõoa que
1IIe incumbe estudar.
Art. \)3.0 O conselho funccionará
1 galmcnte logo que
stcja presento a maioria dos seus vogues.
Art. D4. o As reuniões ordinarías
do cons lho t I'Ílo ]0ga]' uma vez por scmuna un dia por cllo prcvi.uncnte d ~ignHdo na primeira f:H'SSii.o depois de publicada H pr sento
reforma. A· reuniões c,' truordiuurias
Hl'J'110 d terminadas
por ordem da pr sidencia, 8Úmpl"
que as ncccs idad 8 elo
Hcrvi~o () ]'pe!amell1.
A l't. 05.0 Ao vi(' -pr sill 'llt' <10 conselho eOlllp ,t , cspc('inhIH'llte, a diHtl'Íl)Ui~l~o pelo~ vogaes de todo' oS pro('osso:; tIltO for 'll1 Rubmvt.tidoR :í. (,OlH.HIlta <lo c()llHclho
Al't. !)ü.O A dist1'ibui)ILu du;! vogaes pelas tl'CS sec)uc8
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compct
ao viee-presid3nte
do conselho, podendo UlQ mesmo vogal pertencer amai'
de uma seeçao.
Art,
o Os nssnmptos submcttidos á apreciação
do
conselho serão resulvidos cm votação nominal, por maioria absoluta de votos dos membros presentes á sessão em
quo taes assumptos forem tratados.
§ 1.0 Qualquer do membros <lo conselho poderá fazer
in erir na acta declaração
de voto, ou o sou voto em separado e assignnr vencido qualquer documento.
Art. \) .0 Aos vogaell compete:
1.o Faz 'r a' propostas que julgur III convenientes, relativas aos as mmptos da competencia do conselho;
2, o Discutir e votar o nssumptos submettidos á sua approvaçao ;
3. o Redigir consultas, relatórios e pareceres
ácerca das
matcrias confind,,:> ao seu estudo especial.
Art. \)0.0 ~('Illprc que o conselho superior de agricultura o o de eommcrcio (' industria tenham do dar parrcor
sobr \ as nnnpto da competencia das duas C'staçoeR consultivas, como tarifa", direitos de importaçâo de cereucs ou
outros, reunirão em sessao () conselho superior ele agricul tura c a sceçtLO do conselho superior de commcrcio e
indu .triu a que incumba mais especialmente
o estudo elo
assumpto a resolver.
Ar]. 100.0 E npplicavel no conselho superior de agricultura o di~p()Hto no urtigo
!l.o

m.

CAPlT LO III
no conselho upertor de eouunercío e industria
.A rt. 1()1. ,\1:1 flllll'~'()(1::;d., cow;pIlIO superior do comm rcio (\ indust rin siLo «nnsulti vas, c cOInpci('·lhe elar pareII

('('1'

fUlldallH'llt<ulu

!"oure

Oi'

a

Sllllll'

tos que

digam rc~pei-

to a :
I." 1011l'l's~all <lI' cll'il",h:l1'ks; <I~~()('ia~~õesde classe (comlllcl'('ia('s); ns,,()cia~õps <lI: soccol'ro: 1l1l~tl1~)S;regimcll das
ill~titlli('III's b:l!Il'lII'Jas;
('Il,(,tda,:ao ti<1w't,U'la; uolsai:l
corl'l'torclS;
bolsas <l,' tl'aualho;
iJl(!tl.l'ri to, ~omml'r('iaes; alargalll('llto <las l'c1a,',ie' COlllltlCl'l'WPS
C'XIstputl'S c abertura
(II' 1l0\'os lII"I'ca(lo~
; JlIl'iOH (II' t'Olllllltllli('açao rapi(b;
('Ulll1Il<\I'('io (!c> tl'allsito;
tarifas de transpol'!"
do lllcrcadoriai:l;
III 'di(la. tell<!"IIÍt'S
a attl'ahir
aos I'0rtoti }H)l·ttI"IlC",eSa 1111.VI'g':I!';LO l'

!I

l'()lllllll'l'

,jo (,lStl'a~\gl'il'o

i

:!. A so,.ia 'oes d' ela so (mdu trlaes);
U

.
serVlço de mar-
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cas de fabrica e de commercio; propriedade industrial o
patentes de invenção e de íntroducção ; exposições e inqueritos industriaes ; regulamenta~ão do trabalho fabril
em geral e em especial do trabalho dos menores e das
mulheres na industria;
3.0 Organisação, regulamentação, programmas
outras
questões concernentes ao ensino industrial e commercial ;
4. o Quaesquer assumptos que intimamente se relacionem com os que ficam indicados e sobre que o governo
julgue conveniente ouvir o conselho.
Art. 102.0 O conselho dividir-se-lia em tres secções;
1. a De commercio ;
2. a De industria;
3.a De instrucção industrial e commercial.
Art. 103.0 O conselho será constituido por:
a) Um presidente, o ministro e s cretario d'estado dos
n gocios das obras publicas, commercio e industria;
b) Um vice-presidente, escolhido pelo ministro d' ntr
os vogaes do conselho que sejam funccionarios do ministerio das obras publicas, commercio e industria;
c) Os vogaes das secções, a saber:
Para a secção de commercio:
1. o Os vogaes da secção de caminhos de ferro do conselho superior de obras publicas e minas;
2. o O chefe da repartição de commercio e serviços geraes ;
3. o O presideute da associação eommercial de Lisboa;
4. o O presidente da soei dade de g ographia de Lisboa;
5.0 Tres individuos da classe commercial, de r conh eida
competrllcia, escolhidos p 10 ministro.
Para a secção do industria:
1. o Os vogaes da secção de minas, p adreiras, aguas
minemos e s rviços goologicos, do conselho snp srior d
obras publicas o minas;
2. o O eh f da r partição dos s rviços technicos do minas e da industria;
3.0 O presid nt da a ociação industrial de Li boa;
4.0 Tres individuos da classe industrial, de r couh cida
compotoncia, escolhidos p lo ministro.
Para fi s cção do instrucçâo industrial e comm ircial :
1.0 O eh fe da repartição dos' rviços tcchnicos II minas
da industria ;
2.0 O dir .ctor do instituto industrial
-ommercial d
l.ishoa;
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3. ° O inspector das escolas industriaes da circumscripção
do sul;
4. ° .Quatro individuos
de r. conhecida. competencia
e
merecimento
em assumptos de instrucção industrial e commercial, escolhidos livremente pelo ministro.
S 1.0 As nomeações do vice-presídente do conselho e
dos vogaes das secções serão feitas por decreto.
S 2.° As funcções do conselho superior de commercio e
indu tria são gratuitas.
Art. 104.° As secções do conselho trabalharão
sepa·
radam nte, emittindo parecer
sobre os assumptos
propostos á ua apreciação,
respectivamente
d' ntre os indicados nos n.os 1.0, 2.<> e 3.° do artigo 101.° Estes parec ires serão pres nt s ao ministro pelo vice-presidente
do
conselho.
Art. 105.° O více-presidente
do conselho será o president de cada uma das secções, e os secretarios d'estas

ierão :
Da secção de commercio, o chefe da repartição de commercio e s rviços goraes ;
Da
ecçoes de industria
e de instrucção industrial
e
comm rcial, o chefe da repartição dos serviços technicos de
minas ' da indu tria.
A La ecção da repartição de commercio e serviços gemes e a r partição dos serviços tcchnicos de minas e da
indu tria funccionarão
respectivamente
como secretarias
da s cção de commercio e das s scçõ ' de industria e de
instrucção indu trial e comm rcial.
Art. 106.° O chef da r .partição dos serviços tcchnicoa
d mina e da industria s 'rã O secretario do conselho superior de commercio
indu tria.
Art. 107.° As tres secço 's do conselho ou duas d'ellas
reunirão
.onjunctamente
todas as y .zes que o ministro o
determinar.
Art. 10 .o ~ada 'cção]' 'lmirá m s 'ssão ordinaria uma
Yl'Z por Jl1 ez, ' extraordinariamente
sempr que as necessidndcs do orviço o l' ·e1mnarem.
Art. 10[1.0 O conselho e cada uma das secçõ s poderá
funccionar desd que e tp-ja presente a maioria dos seus

membros.

Art. 110.0 OH nssumpto
submettidos á. apreciação
do
lho 011 das 8 'l'~'Õl'S serão r('Rolvidos, em votação nominal, por maioria ab olutn de voto do membros present II IÍ Hl'~Ríl.O CIU C[U • tal' assumptoe forem tratados.
1.°
ualquer dos membros do con elho poderá fazer
COll!1

*
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inserir na acta declaração de voto, ou o seu voto em separado, e assignar vencido qualquer docnmento.
§ 2.0 As actas das sessões serão redigidas e subscriptas
pelo respectivo secretario, c assignadas pelos membros do
conselho que tiverem assistido á sessão.
Art. 111.0 Compete ao presidente:
1.o Designar quando deva reunir o conselho ou duas
das suas secções eonjunctamente
;
2. o Presidir ás sessões do conselho ou de duas das secções reunidas.
Art. 112.0 Compete ao vicc-presidentc :
1.0 Substituir O pres iden te, c asaignar toda a correspondencia emanada do conselho;
2. o Presidir ás 'WC~Õl'l!, ützer a distribuição elos prol'('ssos e ordenar a convocação das secções.
Art. 11:3.0 Ao secretario do conselho c secretaries
das
Rceções compete, alem dai> funcçõe» <1(' vogacs, pr parar
o expediente respectivo, redigir as :ld<lH das I:lCSS(')üH c ler
a correspondencia.
Art. 114.0 AOI:l vugn\:'s compot«:
1.0 Fazer as propostas qtH' jnlg;uvllt couvvnieutes, relntivas aos assnmptos da competencin do conselho ou elas "pcções;
2. o Discutir
o votar os assumptos
submettidos
;\, sua
aprccia\"rio ;
:3.o Redigir relatorios , consultas c pm'l'('cn's áeorca das
materias con fiadas ao S('11 estudo especial.
A rt, ] 1f).o E npplicnvcl ao 00118"lho superior de commercro o industria o disposto no artigo l:;\l.o
CAPI'l'ULO
1)0

IV

conselho superfor de ('!'ItatiRtiefL

11 G.o AI! funcções do conselho superior tIL' estntisconsultivas, e compete-lhe
(lar pan'('pr fundnmontudo sobre os nssumptos qn sp refiram:
1.0 Ao plano g~rltl<lc (\stntistica do paiz;
~.o AOI:l llletho(loH e lllO(h,los para
a cOll1pil:tc;ao (' ]lublit":tçãu dos ]'('sultaclos das PHtatisti('lls l'speeiaes concerIlI'l1ÍeK aos divon;os
ramos elo /L<hniniK(I':t<;iw, d lllOJO a
dar lhes ullidndo (I imprimir
Ihl'S a t'onvenipl1t
lmifol'mi.
dade;
13.0 Aos mcl!toraml'llLoK a intl'oclnzir no Anllum'io e,~ftltúdico de POl'tu[Jal, e {l elahol'H)ao c pltbli('n~llo daH clitaArt.

til"1t

Hll()

1153

ORDEM DO EXERCITO N.· 33

tlsticas annuaes, a cargo da repartição
ral;

,

4. o 4- ostatieticu comparada
5. o A estatistica graphica;
6.0 Ao recen eamento

geral

de estatistioa

ge-

e estatística internacional'
da população

,
e aos con-

gressos, estatisticos ;
7. o A concessão de premies estatisticos, nos termos da
legislação especial;
8.0 A quae quer nssumptos que se relacionem com a
estatística, e ácercn dos quaes o govorno deseje consultar
() con 'olho.
Art. 117.0 O conselho será eonstituido por:
a) () ministro e secretario d'estado dos negocies das
obras publicas, «ommcrcio o industria, presidente;
li) Todos os dirpt·torcs geraes dos diíferentes minister ios, us <liret'to!'cs <lo serviços e chefes de repartições indeI' sudcntes u'ü::lta ::>el!r!'tlll'i:Ld'estudo, servindo de secretario o eh fe da reparti(;u.o do ci'\tatistica geral;
c) Dois vogaes do conselho superior de obras publiens e
a
minas, pertencenclo um á 1.1l ou 2.a secção e outro á 3. ,
nomeados pelo goYerno;
rl) O dir sctor dos trabalhos geodesicos, topographieos
e hyurographicos;
e) O director <la statistica e carta agricola ;
f) O prct:iidente da camara municipal de Lisboa;
,q) Os presidentes das associa~ões commercial e industrial do Lisboa c ela real associn\,<1o de agricultura;
li) Quatro indivicluos de reconhecida competencia e merito distincto, escolhillos pelo governo.
~ 1.0 O viee-pref1idente do con:selho será o mais antigo
dos director '$ gl'raes c dil'eetOl'es de serviços.
OS 2.°
a auscncia do presidente
e do vice-pre"idente
elo cons lho, fal'<'Las suas vezes o dil'ector geral ou director de serviços mnis antig-o dos pre8cntes A sessão.
:3.0 AH l1olllea')()(,R dos vog-aes inuicados nas alineas
I'
li Hl'!',LO f'itns por decreto.
~ 4.0 Ati fllne\,ot'S do con::>elho superior de estatistica

*

~ao gl'atuit:lH.
Art. 118.0 () comwlho divi<1ir-sp·ha em oito secções, Hen(lo
sd(' ['('lntiv<lH aos s\'l'vif,'os depend\mtes
dos diverH08 milli tel'il)s ' uma ,tlJlceiili para a e:;t;ltit:itiea do traLalho na-

*

cional.
1.0
ada Ullla da. primeiraH I'wte secções terá por -nucll'o da ~\lla for11l<t'):J.Oos uirectores g ritOS do rC!4l'cctivo
miuist!'l'io
O ('lu'fl' da !'I'partição de ef1tatistica geral, que
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servirá de secretario, - incumbindo-lhe
especialmente
o
estudo da estatistica dos serviços d'elJe dependentes.
§ 2.0 A secção especial terá por nucleo da sua formação os dois vogaes engenheiros de minas da secção de minas do conselho superior de obras publicas e minas, o
chefe da repartição
dos serviços technicos de minas e da
industria,
o presidente
da camara municipal de Lisboa,
os presidentes
das associações commercial e industrial de
Lisboa e da real associação de agricultura,
e o chefe da
repartição de estatistica geral, que servirá de secretario,tendo especialmente
a seu cargo a elaboração e publicação
da estatistiea do trabalho nacional.
§ 3.0 A distribuição dos restantes vogaes pelas secções
é da eompetencia do vice-presidento
do conselho, podendo
um mesmo vogal pertencer
a mais de uma secção.
Art. 119.0 O conselho reunirá em sessões ordínarias na
primeira quinzena dos mezes de maio e novembro,
e extraordinariamente
sempre que as necessidad
s do serviço
o reclamarem.
§ unico. A fim de preparar
os trabalhos
do conselho
haverá uma comrnissão permanente, composta de quatro dos
seus vogaes e do secretario,
a qual funccionará
constantemente.
Art. 120.0 O conselho, ou cada uma das secções, poderá
funccionar
desde que esteja presente
a maioria dos seus
membros.
Art. 121.0 Os assumptos
submettidos
á apr cíação do
COllS slho ou de cada uma das secções sorrio r solvidos,
fi
votação nomiual, por maioria absoluta de votos dos membros presentes
á sessão em que taes assumptos
forem
tratados.
§ ].0 Qualquer dos m mbros do cons lho poderá faz '1"
inserir na acta a declaração de voto, ou o seu voto em f:leparado,
assignar vencido qualquer docum 11tO.
§ 2.0 As actas das sesso s s rão redigidas
subscriptas pelo secretario,
e aseignadas pelos m embros do cons lho que tiv r m assistido ~ís sessõ s.
§ 3.0 Para coadjuvar o secretario no dos 'mp nho das
SUl'lS funcções poderá
assistir às sessões do cons lho um
empregado da repartição de cetatistica g ral, quc o m smo
secretario
designar.
Art. 122.0 O cons lho pod rá convidar individues estranhos ao mesmo cons lho a assistir
cmittir opinião acerca
de d<>tel'lllinados assumptos
'f:l}>ciaes, a respeito dos qUH '8
os referidos individuns possuam r conhecida eomp t ncia,
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Art. 123.° O conselho superior de estatistica publicará
um boletim unnual, onde serão inseridos os seus trabalhos
bem como as memorias ou trabalhos
estatisticos elaborados por qualquer dos vogaes, e bem assim, com previa
auctorisaçâo
do ministro,
memorias
apresentadas
por
pessoas estranhas ao conselho.
Art. 124.° A repartição de sstatistica geralifunccíonará
como secretaria do conselho superior de estatistica.
Art. 125.° Compete ao presidente:
designar os dias para
as s s ões ordinarias;
convocar o conselho para as sessões
xtraordinarias
e indicar os assumptos quo hajam de ser
tratados.
Art. 126.° Ao vice-presidente
pertence
especialmente
distribuir pelas secçoes os trabalhos
commettidos ao seu
estudo especial.
Art. 1~7.0 Ao secretario compete: redigir as actas das
aessoes, ler a correspondellcia,
preparar o expediente do
conselho e dirigir a publicação do boletim.
Art. 128.° Aos vogaes compete:
1.0 Fazer as propostas que julgarem convenientes,
relativa aos assumptos da competencia do conselho;
2.0 Discutir e votar os assumptos submettidos
á sua
apreciação ;
3.0 R digir r latorios, consultas e pareceres ácerca dos
as umptos confiados ao seu estudo especial.
Al't. 129.° O prim iro conselho, 110m ado em virtude do
presente decreto,
laborad
subtuetterá á approvaçào do
mini tro, no pra o de tr >s mez s, contados da data da sua
in tallação, um regulamonto
para o exercício
das suas

funcções.

TI'rULO IV
Art.

1:30.° Dentro de ('ada

uma das direc<;õe , repartint is, fixadas 11'· te diploma, po(1 rá o .ro\,er)lO, por meio do d icreto" publicado na folha
officinl t"Imodificar a di ,tl'ilmição e enumeração
dos serviços qu' por l'sta org:mi '(\.\',10 .Dl'am. elSta~el ciu~s, quando
a '."P rit'lll'ia e a eonvem netas
crviço assim o acon-

('<iI'S

c "ec,'õe~ iuckpend

ao~

lhar

'111.

Art. l:n.o Ao actnaes fU!leciollarios d serventia vitali('in c. d COllllllis :LO da secl'pta1'ia d'ebtado dos negocies das
obras pllhlicas, COlllllwn·jo
ilHlulStrÍa ::;;10 garantiuos
todo o dir itos, prel'ogativas
c honras que lhes pertencem
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nos termos da legislação cm vigor, c 0:-1 vencimeutos
quP
ao presente percebem.
Art. 132.0 Os empregados actualmcute addido ao ministerio das obras publicas conservarao
as suas uctuncs garantias, podendo ser collocadus, segundo as suas habilitações, com a designação
de supranumerarios,
conforme
mais conveniente for ao serviço.
Art. 13:3.0
ão scrao obrigudo a novo encarto os actuncs
funecionarios
de serventia vitalicia, cujos títulos SilO modificados por virtude <las disposiçõ 's permanentes
ou trunsitorias d'e te decreto
e Cl~jOS vencimentos
n:LO forem
augmeutadoa,
cabendo-lhes todos os direitos (lne lhes a(lvi HSPUl da nomeação para o' 8('11 aetuue
t'arg-os c do
respectivo exercício,
os <!IlHe:;, por este decreto, lhes _SilO
intogralmonte
mantidos.
A rt. 1134.0 O actual secrutario g('ral do ministerio conservurú o mesmo titulo e t'l':'t o presidente da connnissã«
adminiatrativa
creuda lll'la presente organis:uJLO.
unico. Ao m '. lHO funccionnrio
'Olllp ·tirA de. 'm}lp,
nhar, permanentcmen te, o serviço indicado 110 n, o H,o (lo
artigo 21.0 e as demais fIIllC<;OCSquc pelo }ll'Cl;('!1It· <1(.creto cabem, no período definitivo, ao diroetur (1(' serviço, a qu se refere o
1.0 <lo artigo 5G, o; e bem :Issim :
1.0 Presidir aOI:l jllJ'ys e t'ommifls[to a que se r ,fere o
artigo 47. o ;
2.° Lavrar e autlH'lIticar os t rmOH dw; t'ontratutl, ('omprOmil:!HOSe prot·cs 'Ol:l dl' llrbitrag<,m, fmwndo,o8 l't'gistul'
na 2. a sce<;ao da rC}lllrti<;â.o de COlllllHH·l·iot' s 'rvi~'o g<'raes.
Art, 13í). o O actual dil' 'etor g ·ral dI' agricultura
continuará dil'igindo,
'0111 o mesllIo
titulo ú n'acl'lt'lla <}ualidadl, todos os ~ 'l'vi<;o' qtll' por e!'ta ol'gani:m<;llu ineltlllbem á dir 'e<;ão dos s('r\'i~'os agl'ieolatl.
uni('o, O lllt'SIllO fUllceional'io dt'Hcmp 'Ilhar:i as funeçõcs de viee·prL!sidC'lltc do ('()llse1ho sul' ·rior dc agl'it'ultura,
Art, 1:3G,o O at'tual tlil'l't'tOl' W·ml do ('olllnH'J'eio (' industria continual'lí dirigindo, com () titulo d' dil'l'l·tOI' "l··
ral do COlllllH'reio c 1'8t:lti ti 'u, (' n'tl(pwlla qualid:Hlt>, o
I'·
viço que pela pI' ':;I'nt' ()rgllJlÍ~a<;a() i'ILtldistribuido
lí 1'1•
partição de ostatiílti('a gL!l':ll e á ,I,," tleeç:LO da l'l'llal'ti(:ao
deil'omml'1't'io II Ht'rYÍços gl'r:lt's,
§ unico. () mcslllo funt'eional'io dl·8l'mpenll:lr:í. :11:1 fUllt,ç<I~s de vice·presidente
do CUll elho l:iuporiol' dI t'OllllllCI'eio
mdustria,
d vogal do eOIl clho superior ,II' C', I:lti, ti('II,

*

*

*

tl'r:l a cu cargo a in: p('c~ao geral do ensino industrial
e commer .ial.
Art. 1:17.? Aos dil'\'CtOl'l': gera ~, emquanto 'e conservarem ao serviço (l'CHtC ministerio, pertencerào
todas as
attrihui(;ol's
(PIl' pda pr 'Sl'l1tC organis:H'ão
suo conferidas
an,; (lil'l'l'lol'I''; de servicos.
Art, 1:1' ,0 () chefe •da rl'parti\.'llo
do· serviços u-chnil'OS (iI' minas
I' da ilHlmltl'ia licr1Í. substituido,
no puriorl«
transitori«, )I ·10 ('hd'l' rlu l ." secçao da mesma repartição .
.\rt. 1:,!I,O () 1'I'illlpim otlicinl. actual chefe da -I." SI'I'<;ao
(la l'eJlal·ti~·ào ,iI' estradas,
obras hvdruulicas
(' erlificios publico: (liriorir:í : ~l'l'l'lLO ,iII p('ssoal da ,lir('('('iw dos servi(:o~ das obra" Jlnhlie'as, CIIIlI (,_·(·lll:i'to dos H;n'içm; tr-chuico, a elln inlll'l'I'lltl'S, <tU"
rào (Ii:-tl'illlli,lo. pel.u reparti1,'(1<''' (Ia l'I,fl'l'illa
direcção
('111110 fi.r jnlg:llio
mais COIlYCni .nte, ('1111[11:111
til o Jogar lI:LO for ,I 's nnpenhado
}lo\' um
l'ngl'nhl'irll,
Art. I lO," () }lrillll'irll
otlivial.
aL'lllalnll'uÍI'
1'1Il serviço
na ,,1'('1' -tnrin ,Ia junta enn"ulti\'a
til' oh 'li'; pnuli"as
I' mi11:1 , li(',ld. 1'1lI sl'J"\'il'O lia :;1'1'1'1't;lria rIo ('ou"elllO ,llP 'rim'
t!t' ohra
pllhlil';t'; (' mina,
Art. I ~ 1,0 () Jlrillleiro ollicial, al'tnalchefc
da 1." . (;('!.' <lO
(i:1 J'('p:tl'til'all
,II' Illilln~, 1'1'1';[ (,0110('.,,10 ('m ·I'rviço jnllto
da (ii I'('('.':LII do~ ';1'1'\ i(:os tlll obra" publit·:ts (' ('Jlcarl'l'gado
I' p(.('ialllH'lIt(·
tle COIlI'I'l'iulllr
l' ('otlihl'al'
a legislaC;1Lo do
lIIinistl'l'io,
A 1'1. I i:!." () I,rinll'il'o
otlit'ial, adnal
C!tefl' <la :1." s 'c(:ltO da l'l'pal'ti~:L'
" 'ellminho
(!c fl'rro, fie/mi ('10 se1'\'i~o
na III.' 1I111l'I'p:ll'ti(:.LO,
.\1'1. I !:I,o () adllnl elld' ,la:!,
r"partiçao
(la clil'('cl'ão
g"1'1I1
(1,' a"ril'ultnl':l
(1il'igini , ('''111 o Ille mo titulo. os I'C1'\'il,''' I(uI' pt'la 1"'(' ('1I1t ol'g'llni.
·:w .ao .li"triLni,los
lis
'CC;I t', 110
(I'\'i~'o »III'U, rio. (' 1101''. tac , :1 (l'1e . ref,'n'
o artig'fl 11,0
a
\rt. I 1 .0 () :l('LUIlI ('11,'1'" ,ln :!.a ·I'c\,'. (I da :2. l'I'pal'ti~'ao (la ,!il'l'l' "LO W'1'1I1 ,Ie H ril'ultul'll
prA clH'f{' tIa s('('<;ao
du
1'1'\ iç
tlol'l tlll'~.
\rt. I ·).0 () eh te tI, C'l'ÇILO.ln" Ildmw. r l'al'ti~,",'
lIa (ii .. I' '!LO ~ 1':1i til' IIgrieultlll"I,
I(lH' em virtllli"
(la precnlt'
org, ni a " II ,JlIltI tin'I'('lII (':1 J,iJll('1I to. no, 110\0'0 qna,Iro,
podC'rào e(lntuluar
('III ! 1'\'I\,'O lia dlreC"\,'.w do, ('r\'i~o :tgri('ola,
Art. 141i.o () :ll'Iual .,Ill fI da npartic;:w
dI' indll·tria
till1l1l1'1í ,lil'igill,1o
il}(il'p,l'llIll'lltl'Il~I'ntl·
!ta !'l'!Hlrt!l,'à.o
rvi~o 1 ('huico de mllla
<lu 1111111 tl'll1, Os .crvlço
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pela presente
organisação
são distribuidos
á 2. a secção
d'esta repartição.
§ unico. O mesmo funccionario desempenhará
o legar
de secretario das secções de industria e de instrucção industrial e commercial do conselho superior de commercio
e industria.
Art. 147.° O serviço do archivo e bibliotheca ficará
provisoriamente
sob a immediata dependencia
da commissão administrativa
e a cargo do actual official archivista,
Art. 148.° O cadastro do pessoal que compõe os actuaes
quadros das direcções geraes de obras publicas e minas,
commercio e industria e agricultura,
com excepção do pessoal technico, ficará a cargo da 2. a secção da repartição
de cornmercio e serviços geraes.
Art. 149.° Os segundos officiaes e amanuenses do actual
quadro das direcções geraes de obras publicas e minas,
agricultura
e comniercio e industria,
serão distribui dos
pelas direcções
de serviços de obras publicas e agricolas e repartições
indepcndentes,
como melhor convier ao
serviço, tendo-se, quanto possivel, em vista conserval-os
no mesmo ou em serviço analogo ao que actualmente
desempenham.
Art. 150.° Os primeiros e segundos officiaes, amanuenses, porteiro, continuos e serventes
dos quadros das direcções geraes das obras publicas e minas, agricultura,
courmercío e industria, e do pessoal menor, que, em virtude da presente organisação,
não tiverem cabimento no
quadro do pessoal da repartição
de commercio e serviços
geraes e no do pessoal menor, terão o direito, se assim o
requererem,
de ser collocados nos outros ministoríos,
á
medida que nas diversas secretarias d'cstado forem occorrendo vacaturas
de legar de graduação igualou
correspondente á d'aquelles funccionarios,
e para o qual tenham
a precisa idoneidade, contando-se-lhes
sempre e para todos os effoitos o seu tempo de serviço effectivo e garantindo-se-Ihes os seus actuaes veneimentos.
§ 1.0 Emquanto, por virtude da disposição d'este artigo,
não forem extinetas
as classes dos supranumerarios,
por
cada duns vagas que se derem no actual quadro de primeiros e segundos officiaes, será provida uma, respectivamente
entre os segundos offieiaes e amanuenses,
nos termos da
parte npplicavel da legislnçrio actualmente
em vigor.
§ 2.° Para o effeito da disposição do paragrapho anterior não será contada como vaga a saída de qualquer funccionario para outro ministerio.
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§ 3.° Emquanto os funccionarios a que se refere este
artigo não estiverem todos definitivamente
collocados não
será nomeado individuo algum, estranho aos quadros, para
qualquer das categorias em que haja ainda n' este ministerio funceionarios supranumerarios.
§ 4.° Todos os funccionarios que ficarem supranumerarios em virtude da presente
organisação,
poderão, independentemente
da disposição do presente artigo, ser collocados temporariamente
em serviço nas diversas secretarias d'cetado, se assim se julgar conveniente.
§ 5.° Os vencimentos dos actuaes funccionarios do quadro das referidas direcções gemes, que obtiverem promo~'ão em virtude das disposições d' este artigo, serão os fixados no artigo 66.° da presente organisação.
Art. 15 l ,? O amanuense que actualmente desempenha o
serviço de archivista da repartição de estradas, obras hydraulicas e edificios publicos, continuará
a exercer
as
mesmas funcçoes, em quanto lhe convier permanecer
ao
serviço d'este ministério,
com os vencimentos,
a graduação e mais direitos e regalias de conductor de obras publicas de 1. a classe.
Art. 162.° Os actuaes amanuenses
addidos serão desde
já incluidos no novo quadro de amanuenses desenhadores
d'este ministerio, se tiverem cabimento, ou ficarão addidos
para n'elle serem definitivamente
collocados, á medida que
forem occorrendo vagas.
•
Art. 150. o Os actuaes coadjuvantes
c apontadores
servindo de amanuenses nas differentes repartições do ministerio e na secretaria da junta consultiva de obras publicas
e minas, continuarão
a servir n'e ta secretaria d'estado
com os eus actuaes vencimentos e com a designação de
amanuen es desenhadores
auxiliares.
§ 1.0 Os funccionarios a quc se refere este artigo serão
classificadoe, tendo em attenção a sua, antiguidade,
habilitações, mo recimentos e bons serviços, pelo conselho superior ele obras publicas e minas, e os que forem julgados
idoneos mtrnrão nas vacas que forem occorrcndo no quadro dOH de::H'nhador s do corpo de engenheiros
de obras
publicas e minas e seus auxiliare,
na proporção de um
meio.
§ 2.0 Emqllunto os funccionarios .aptm~dos,. em virtude
da dispo i<;ào do pnragrapho anterior, nao tiverem cabimento no quadro referido, serão exclusivamente
reservadas para elles as vagas que, segundo a orgunisação fixada
no decreto n. o ~ d' esta data, devem ser preenchidas por
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concurso entre individuos estranhos ao funccionalismo
do
ministerio.
Art. 154.0 Os officiaes reformados que, na data da publicação do presente
decreto,
estiverem
em serviço na
junta consultiva de obras publicas e minas, poderão continuar no desempenho
do mesmo serviço, emquanto para
elle tiverem a necessária robustez, percebendo dois terços
do vencimento de exercício qU0 pela nova orgnnísação do
corpo de engenheiros
de obras publicas e minas e seus
auxiliares, for estabelecido para os engenheiros inspectores.
Art. 155.0 Os officiaes de qualquer arma com cursos
superiores
de engenheria militnr ou civil e de artilheria e
os officiaes de qualquer arma quo tenham prestado svrviço do reconhecido
valor no ministerio das obras publicas, commcreio
e industria
e espcciahncnte
na di1'e('<;110
p;('ral dos trabalhos geoc1esicos, topogruphicos
e hydl'ograpliicos, que nâo pertençam
ao cOJ'po dr «ngcnhcirne
de
obrus publicas ou de minas c que á data da pllbli('a~'ão
d'este decreto se achem ao serviço do ministcrio
das obras
publicas, counncrcio e industria, p~I~"arrwn fazer parte da
]lOV1l direcção
dos trnbalhos geode"il'o:;,
topogrnphicos
e
hydl'ogl'aphicns,
nos termos da respectiva o)'g':miS;l(;[W do
18 de dezembro
de ] 8LiD e elo disposto no artigo 16\).° c
seu § ~.o da orgauisação do exercito de 30 do outubro ele
18t;.f, não podendo, comturIo, ser applicnvcl H todo" estes
ofiiciaes o disposto 110 decreto de 28 de outubro de 1886,
1111\1> tão sómcnte
áqncllcs que, lia data da publieaçào d'cstc
ultimo decreto, j;í, se nchavaiu ao serviço do miuistcrio
das obras publicas, commer 'io e industria.
~ uuico. Os officiaos a qlle se refere este nrtigo continunrão no desempenho
dai> commisaões que notunlmente
exortem,
ou de outras que lhes forem destinadas,
conforme o exigirem as conveniencias
do serviço.
Art. 156.0 A todos os officiaes das armas de cavallnriu
e infilllteria nftO comprehendidos no artigo antecedonte, qne
;H'tllalmente se encontram
ao serviço do ministerio dai>
obras publicas,
('ommercio e industria,
qne não pertencem ao quadro dos engenheiros
de obras pnblieas ou de
minas, nem ao serviço da direeçào gnral elo!:! trab;tlhos
g!\odesicos, topographieos
o hydrographicos
do rrino, será
pnssada guia para recolherem
ao miJ1isterio da guerra,
pela fórma seguinte:
AOI:!
(,ol'oneis, logo que esto de('reto seja puhlicado na
folha oflieiul ;
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Aos tenentes coronéis, majores e capitães, quando promovidos ao posto lmmcdiato áquclle que tiverem na data
da publicaçâo d' este dccreto ;
Aos ofíiciacs das outras patentes, logo que forem chamados a tirocínio para o posto de major.
§ 1.0 A todos o i:! officiaes das differentcs armas t4pr;'t
sempre contado como de serviço effectivo no exercito todo o
tempo que estiverem em commissão no ministerio das obras
publicas, commercio e industria.
S 2.° Os offlciacs a que :;e refere este artigo omquanto
estiverem
ao serviço do ministerio das obras publicas,
commercio e industria serão distribuidos pelas direcções u
repnrtições
do ministério
conforme for mais conveniente
ao serviço.
~ H.O Estes offieiaeR emquunto se conservarem
no 8e1'viço do ministcrio perceberão
os vencimvntns
quc ú data
da publicação d' este decreto lhes com pctircm nos termos
UO artigo ios.' elo decreto de ~4 ele julho de l~HG,
§ 4.° Os officines a que se refere este artigo e que, A
data da publicação do presente decreto, s acharem preteridos na sua promoção militar, poderão continuar ao serviço do ministerio das obras publicas, cornmercio e industria, na. situação cm que se cncontram e com os vencimentos
que actualmente percebem.
Art. lf)7." O actual director geral uos correios, telegl'aphos e pharocs continuará dirigindo como director geral dos correios e tck-graphos
todos os serviços tclcgra-

pho postaes.
Art. J OH,0 O actual inspector g'(,l'al dos correios RPn\'
collocado defiuitivatnente
no logar (1(' chefe ele repartição
dos COITCios da (lir('('c;ào dos .. 'rvi~os ü'll'grapho·pmitae!i,
consi(lcl':Lll!lo-,;e ('ste provimento l'O1ll0 <1(' t'('rvl'ntia vitalieia, como já era aqucllc logar, (' conscrvulIclo o mesmo
funccion:n'io
o titulo, honras, vencimentos (\ direito~ que
actualmCll til tem.
unico. Ao a<'tual iU!ipl'ctor goraI <lo::;corr('io::; }>ertC'ncerA o logar dI' (lil'l'etor <los sen'i<:m; tl'iegrapho-post:H'i'\,
qnr, i>('g'llltelo o dit'f){Hlto n' C!it:t organü;a~'âo dev('I'ia, IlO
regimen definitivo d'(,::;tt! del'l'l'to, pcrll'uccr
<t UIIl l'llg"'llIwiro d(' obra~ plluliea::;, logo que o actual dirl'dnr geral
dos correio:;, telcgrapho~ e pItarol'l:i dei,'(' d(' faí\('1' partn
da i:!( cl'l'tarilt.
Art, 1;)\),° O Iogar (le (,h fe de r partiçho ,10::;tl'legrapltoR
ser:\. pl'o\'ido !lO aetlla] ehl'fe ·trt'ctivo dn 4,:1 rcparti\:lto ua
clil'ccçllo g('l'al (loR ('o!T('ios, tt-Iegraphll'; I' pha l'O(,~, • "I'\'iTHln
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de inspector geral dos telegraphos e pharocs, considerando-se este provimento como de serventia vitalicia, como já
era aquelle lagar, e conservando o mesmo funccir-nario o
titulo de inspector geral dos telegraphos e as honras, vencimentos e direitos que actualmente tem.
§ unico. A este funccionario pertencerá o lagar de director dos serviços telegrapho-postaes logo que os actuaos
director geral dos correios, telegraphos e pharoes e inspector geral dos correios, a que se refere o artigo antecedente, deixem de fazer parte da secretaria.
Art. 160.° O actual director geral dos correios, telegraphos e pharoes será substituido nos seus impedimentos:
1.° Pelo actual inspector geral dos correios;
2.° Pelo actual inspector geral dos telegraphos.
Art. 161.° Os actuaes chefes da La, 2.a e 6.a repartições
da direcção geral dos correios, telegraphos e pharoes conservar-se-hão em serviço effectivo na repartição dos correios sob as ordens do respectivo chefe com as honras,
vencimentos e direitos que actualmente têem, e desempenhando os serviços que superiormente lhes forem dosignados.
§ 1.0 Emquanto estiverem em serviço estes empregados, serão, por ordem de sua antiguidade, os substitutos do
chefe da repartição dos correios.
§ 2.° Se occorrer a vacatura de chefe da repartição dos
correios, emquanto estiverem em activo serviço na direcção dos serviços tclographo-postaes os actuaes chefes da
La, 2.a, 3.a e 6.:1repartições d'aquclla extincta direcção
geral, será o provimento feito no mais antigo d' stes empregados, não lhe sendo, porém, applicaveís as disposições
dos artigos 158.° e 160.°
Art. 162.° O actual chefe da 3. a repartição da direcção
geral dos correios, tclegraphos o pharoes COIl iervar-so-hn
em serviço effectivo na repartição dos tolegraphos, sob as
ordens do respectivo chefe, com as honras, vencimentos
e direitos que actualmente tem, e desempenhando o~ serviços que superiormente lh s for fi d signados.
§ unico. A substituição do chefe da repartição dos telegraphos será sempre feita nos termos do paragrapho unico
do artigo 63.°
Art. 163.° Os actuaes primeiros o segundos ofticilUls o
amanuensee dos quadros de tclegraphos
corr .ío da extincta direcção geral dos corr ios, telegraphos e phnroes
serão respectivamente destinados a d sempcnhar os Ioga
res de primeiros o s gundos officiacs o aspirantes das re
partições dos telcgruphos e dos corr ios, deixando-se d«
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preencher igual numero de Jogares nos quadros telegraphopostal e dos correios de Lisboa e Porto. Os que não tiverem cabimento n'aquelles logares serão considerados supranumerários das respectivas classes.
§ 1.0 Emquanto se não extinguir o grupo dos supranumerarios ás classes de officiaes, serão as vagas que respectivamente se derem nos logares acima indicados d'aquellas repartições, preenchidas por elles, e de cada duas vagas
de supranumerarios será provida uma por promoção, por
concur o de provas praticas, entre os empregados da classe
immediatamente inferior do quadro actual da extincta direcção geral. Logo que deixem de existir supranumerarios, por cada tres vagas, serão duas providas por concurso
de provas praticas entre os empregados da classe immediatamente inferior do respectivo quadro actual e a terceira nos termos estabelecidos pela organisação dos serviços teleg1'apllO-postaes, para o seu regimen definitivo.
§ 2.0 As vagas que occorrerem nas classes de aspirantes das rspnrtições dos telegraphos e correios serão providas pelos supranumerHios da respectiva classe e, logo
que deixem de existir supranumerarios, nos termos da referida organisação.
§ 3.0 Os vencimentos dos actuaes funccionarios dos quadros da referida direcção geral que obtiverem promoção
por virtude das di!!posições d'estc artigo, serão os fixados
na referida o1'gnnisação dos se1'viços telegmpho-postaes,
para os empregados em commissão nas repartições dos telegraphos, e dos correios.
.
.
§ 4.0 E applícavel a estes empregados a dISpOSIÇãodo
artigo 150.° com respeito á collocação de supranumerarios
n' outros ministerios.
§ 5.0 O pontos dos concursos a que se refere este artigo versarão nnicameute sobre assumpto technicos de teI graphos e correios.
Art. 164.°
fiel dos ai-mnscns de t IC'graphos será collocado no logar de fiel dos armazene da direcção dos eer
viços tel grapho-po ta is, com os vencimentos, categoria e
direitos que actuahn mte tem.
Art. 1G~.0 O thesoureiro pagador da antiga direcção geral dos corr io tel 'graphos pharoes continuará na situação em qn' act;ullmentc se encontra no ministerio dos negocios da fazenda.
Art. 166.° Os empregados da antiga direcção geral dos
correios e po .tas do reino c o official ~hefe da. extincta
dir cr;llo dos telegraphos e pharoes do remo, continuarão a
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perceber a totalidade dos vencimentos que lhes pertenciam
pelo exercicio dos cargos q ue desempenharam
anteriormente á prol1lnlga~ão da lei de 7 de julho do 1880, e serão empregados
na direcção dos serviços tolographo-postaes, sob as ordens dos chefes de repnrtição.
Art. 1G7.0 Emqnanto o chefe da repurtição dos tclcgraphos desempenhar
no instituto industrial e commercial de
Lisboa as funcções de director <10 Iaboratorio elcctro-technico não será estabelecido, na direcção dos serviços telcgrnphopostacs, Iaboratorio especial, devendo as expe·
rieucias e ensaios necesearios para o desempenho dos serviços teclmicos dos tclegrnphos ser obriga toriauiente execurados n'nquclle laborntorio pelo respectivo pessoal, q1le
poderá ser condjuvado pelo pessoal da repartição de tele
grapho:;, se as, circumstnncins
o exigirem.
Art. J()t).o E Bllpl'rillli<1o o conselho do q1l0 trata o artigo !Hl.o <lo decreto com forçu do lei de ~8 de julho Ut'
lH8ü o o decreto de :!5 (1(,nove muro do mesmo auno, bem
como a coimnissão pcrmunonte
dos pharoes e baliaas.
Art. HiD. o O govel'110 publicnrá as instrucções regulamentarcs necossm-ias para a inteira execução elo presente

decreto.
Art. 170.') Fica revogada a lep;isIH~ão em contrario. "
Paço, em 1 de dezembro de 18\12. = Pedro Vieto?' da
Cosu» Sequeir«.
"N

.

o

.~
~

Organisação geral dos serviços de obras. publicas e minas e do pessoal
tecbnico respectivo
'1'l'1' lJ LO [
Do pessoal technico e serviços que lhe incumbe
desempenhar
Artigo 1.0 O~ serviços a (':ll'go rlo Jl('~~oal tl't'hlli('o rIu
obras publicus c minas comprchendcm :
II) Serviços
internos do lllin;,;tl'rio;
b) Serviços extcl'UOS do III inü"terio.
t." Nos l:wrvi)os intt'rnos ('olllpl'ulICtHlelll-SC OH tmha-

lho~ :
a) Do cons('lho
f()l'!llado por
Hrl'l'etal'lo;
~el'l't

sllJlt'l'ior do ohras puI)lit·;(s '
UIll

vice· prcsi(klltc,

1lIi1l:IS , qlle

(lo,", VOglll'H

('
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b) Da direcção dos serviços de obras publicas com duas
repartições
c cinco secções;
c)
direcçâo elos serviços telcgrapho-postaee
com uma
repartição
technica, t<,legraphiea, e duas secçõcs ;
d) Da repartição
independente
dos serviços technicos
de minas e da industria com duas secções;
1') Da repartiçfLO indqwlldente
de estatistica geral com
duas secções ;
f) De qualquer nova estação de serviço technico interna
que o governo, anctori-ndo por lei.julgue conveniente crear.
~. o Nos serviços r-xtcrnos comprcllendülll~f:'e os trnbalhos :
a) De onze inspecções para () exame de qualquer serviço
ou trabalho technico ordenado
pelo go\'erno,
exercidas
cumulativamente,
com o cargo de membro do conselho superior das obras publicas ti minas, sendo dez d'estas ius)lecç()e~ pcrmanellte~ c distincta»:
1Imn, para caminhos de ferro explorados por conta do
estado;
Uma, para caminhus de ferro explorados por compa1111 ias, cm lll'ezns OH pnrticulares
;
'l'rl'8, para estradas ordinarias ;
l Tma, para obras hyflrnnlieas;
Duas, para edificios pu blicos e trabulhos di V01"l:l08;
Duas, para minas, pedreiras, agua:o minemo!', trabalhos
gcologicoi-\ o serviços otli('iaei:i da industria geral.
") De duns circumseripçõcs hydraulivas : a primeira com
a
séde em Lisbon, t'oJllpr(·h0ud(')l(10
a arca da i3.a e 4. circumseripçõv« hy<ll'anlieaR, fix.ula pela carta de lei de 6 de
março de 1884; e a seglln<la, com sérlc no Porto, comprehendr-ndo a aren das antigas La C ~.a circumscripções 1Iydruulicas, A cnda uma das duas l'irl'Ulll::lCript;õc~ corresponderá um adjunto e sete ;;I'C<;O(':-; ;
I") 1>e dlla~ IÚrecções de exploração (!t> l'ltminhos de ferro,
uma do nOl'tü cOlll sélle no Porto, e outra do sul eom séde
em Li::;boa, l'OIll um adjunto
c dnas divisoes
de serviço
nm eada uma, podl'ndo estas dir('e~~j)es ter a seu cargo a
p.'plor:I<;!i.o, l'OllSÍl'UI·t;ào ou t'stlll!OS I~f' novas linhas ferreai-\ c !l fiscali"a~'ão lIa <,onstrucção fPIta por emprezas ou
companhias, (l'l:llHlo o governo o julgar ('ollveniente;
ri) De J.uas dirol'çol's fi~cal's da exploração do e,llninhos
de feiTO lião exploradoH }l0r conta do estado, com a séde
em Lisb a, comprt'hendf'ndo
sei8 divisões de serviços;
r.) De tros dil'<'l'~õcs de estudos ou. de quaeS(l'ler serviços ('típeci:lês, eolll l~m chefe de secçao cl~da uma;
fJ De vinte e uma dl1'ecções de obras publIcas cor1'espon-
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dentes aos districtos do continente do reino e ilhas adjacentes, com a séde nas respectivas capitaes de districto,
comprehendendo trinta e duas secções;
g) De uma direcção de trabalhos geologicos do reino e
estudos archeologicos e prehistoricos, comprehendendo tres
secções, com séde em Lisboa;
h) De duas direcções de circumscripções mineiras e industriaes, com séde em Lisboa, uma do norte, outra do
sul do paíz, com duas secções cada uma;
i) De duas circumscripções telegraphicas, uma com séde
em Lisboa e a outra no Porto;
j) Das direcções e respectivas secções de novos serviços a que o governo mande proceder, devidamente auctorisado por lei.
§ unico. Afóra os serviços internos e externos designados n'este artigo, que ficarão especialmente a cargo dos
engenheiros, ainda ha a considerar o serviço de chefes de
secção, de chefes de trabalhos, do expediente e diversos
outros trabalhos accessorios, que pela sua variabilidade
não podem ser precisa e previamente definidos e que ficarão a cargo do pessoal technico auxiliar.
Art. 2.° Os serviços a que se refere o artigo anterior
serão desempenhados pelo seguinte pessoal t chnico:
a) Um corpo de engenheiros de obras publicas o minas,
comprehendendo duas secções:
1.a Secção de obras publicas;
2.a Secção de minas.
b) E tres quadros auxiliares de:
1.° Architoctos ;
2.° Conductores, comprehendendo duas secções, uma de
obras publicas e outra de minas;
a.o Desenhadores de obras publicas e minas.
§ unico. Afóra este pessoal ha ainda a considerar para
o completo des mpenho dos serviços acima indicados parte
do pessoal chamado complementar, nos termos da organisações especiaes.
Art. 3.° Os serviços internos do nrinist rio a que e rofere o n.? 1.0 do artigo 1.0, acham-se definidos
descriptos no diploma esp cial que orzanisa esses serviços.
Art. 4.° Os serviços externos serão desempenhados segundo as normas e praticas até hoje estabelecidas e :IS qu
melhor correspondam á sua mais perf ita execução debaixo
do ponto de vista tcchnico, ndministrativo
e de fiscalisação.
~ 1.0 Para este effoito todos os ramos de serviço externo, comprehendondo as especialidades de trabalhos relati-
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vos a caminhos de ferro, estradas, pontes, obras hydraulicas, pharoes, minas, aguas mineraes, pedreiras estudos
archeologicos e prehistoricos, geologia do paiz e' todos os
outros a cargo do pessoal technico de obras publicas e minas continuarão a ser devidamente regulamentados em diplomas especiaes que o governo fica auctorisado a promulgar sempre que assim o julgue conveniente.
Art. 5.0 Se as conveniencias do serviço o indicarem o
governo, ouvido o conselho de ministros, por meio de
ereto publicado na folha official, poderá. remodelar e modificar a classificação dos serviços externos, a que se refere
o n. o 2.0 do artigo 1.0 d' este decreto, distribuindo o pessoal disponível para esses trabalhos conforme melhor corresponder ás novas necessidades creadas, não podendo
comtudo augmentar-se o numero das situações de serviço
nem a despeza correspondente, sem lei que devidamente o
auctorise.
TITULO II

de-

Do corpo de engenheiros

de obras publicas

e minas

CAPITULO I
Serviços da sua competencia

Art. 6.0 Á secção de obras publicas pertence:
O e tudo, eonstrucção, administração e fiscalisaçâo de:
1.o Caminhos de ferro e estradas;
2.0 Obras hydraulicas;
3. o Edifícios e monumentos publicos.
O studo, construcção e conservação:
4. o Dos pharoes.
A fiscalii:la~ito:
5. o Dos pesos e m didas ;
ô. o Das machina!:l e g rador s de vapor dos estabelecimentos não mineiros.
Os estudo e trabalhos:
7.0 De ena nheria agricola;
8. li De statistica geral e especia~;
9.0 Todos os mais serviços teehnicos que por ordem suprior for 'III anllexados a estes.
Art. 7.0 Á . cção d min~s perten~e.:
..
tudo, trabalhos techuico , admmlstl'açao e fiscahsação r latívo a :
1.o Indu itrias m geral e especialmente ás índustrias
xtraetivas ;

nos
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2.0 Estabelecimentos
metallurgicos e officinas dependentes da lavra dos jazigos mincraes ;
3. o Estabelecimentos
e la boração de machiuas e officinas nas minas e suas dependeucias
em relação á scgnrança, commodo e salubridade publica;
4.0 Pesquisa, exploração e analysc de aguas mincracs e
communs;
5. o Serviços geologicos, paleontológicos,
e investigações
archeologicas
e prehístoricas correlativas ;
6. o Carta e estatística minerulogica do raiz;
7.0 Todos os mais serviços que por ordem superior forem annexados a estes.
CAPITULO II
Categorias

e attriblli~õcs

Art. 8.0 O chefe do corpo de engenheiros do ohras publicas e minas e dos quadros tcelniicos seus auxiliares
o ministro e secretario d' estado dos ucgocios das obras publicas, commercio e industria.
Art. D.o As categorias do corpo de engenheiros de obras
publicas e minas SILO, em harmonia com os cento c trinta
c cinco serviços diversos a desempenhar,
descriptos no artigo 1.0:
a) Inspectores
para 011)1;0 inspecções
diversas e para a.
direcção dos serviços do obras publicas;
b) Engenh('iros chefes pnra quarenta c quatro connnissões : trinta e quatro directores
do serviços, cinco chefes
de rcpartiçà«,
um scercrario do conselho superior c quatro
adjuntos;
c) EngcnlH'il'ot5 subalternos IHll'a lima parto (los setenta e
J10Ve serviços das divisões, CÍ1't'lUllHl'l'ilH,'Õ('::; tcl('g'I'aphielli:!
e i:;('CÇÕl'S;
rl) l<:ngcnhoiroi:l aspirantes para a parte restante (10:;
sctcn ta e 110VP scrviçns das S(·(,'<;ÕPR.
Art. lO." Aos engenheiros das div 'r~aii caiogoriaa <la ,C('ção do obras publicns correspondem
us scguint l:!fuucçõca:
L o Aos inspectores :
a) A Íll:;l)L'C~rLO de todos os serviços tcclmicos ele ohrus
pnblicns de que 81'j:1I11 PTl('HlT('ga(lo:;;
b) A din'cçi'LO Oll ti8l'ltlisH(;ltO (k qll:l(':;qllCl' f;pni<;os que
spjalll (·Olli:!i(l(·
rado,; sll)('l'iormcn t(· de gralHll' illl pOl'tHll('in;
.e) O IOg'ar do vogal do (~ol\i:\(·lho l:!upcl'iol' d(· ol)l':ll:! pnl)lu':l:; n IlIiIUll'i;
ó

II)

()

!og'm'

dI' dil·(·(·tol'

<IOl'i sPI'\,i(:os <II' O!lI'IIH

I'lIbliC':l:-;;
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e) Quaesquer outras commissões de serviço teehnico
próprias da sua categoria, que lhes forem incumbidas pel~
governo.
2.0 Aos engenheiros chefes:
a) A direcção das circumscripções
hydraulicna ;
b) A direcção da exploração de grandes redes de caminhos de ferro administrados
pelo estado;
c) A fiscnlisaçã» dos estudos, construcção ou exploração de caminhos de ferro não pertencentes
ao estado;
d) A direcção de serviços cspcciaee ;
e) A direcção do serviço technico dos districtos, ou de
quaesqn r divisõ s terri torines ;
f) O logar de secretario do conselho superior de obras
publicas e mina, os cargos de adjuntos,
os de chefe de
repnrtiçào lia direcção dos serviços de obras publicas, o
de chefe da r 'parti~à() de estatística geral e da repartição
dos toll'graphos;
fI) Quae:;quor outros serviços, próprios da sua categoria, de que forem incumbidos pelo governo.
B. o Aos engenheiros subalternos pertence:
a) O Jogar de chefe de secção e de divisão em trabalhos ordinarios ou especiaes, sob as ordens de engenheiros mais graduado!:>;
b) Os logar s de chefe de secção na repartição dos telegraphos c de estati tica geral e de chefe de circumecripção tckgraphic:l;
c) O logar de chefe de secção cm qualquer repartição
da direcção dos serviços de obras publicas;
d) Quncsqucr outras commissões especiacs de serviço
tcchnico, proprias das sua habilitações c catcgoria.
Art, 11.0 Ao engenheiros de mina' compete:
1. o Aos insp ctorcs :
a) A ínspecçào ti todo o serviço ordinário ou e!:>JJeeial
das industria'
cm gpral o especialmente
das cxtrnctivas e
I

rnetallurgicas ;
o) .\ inspeeção
dos e~tal)l'le .imentos c das pCi-iqmzas e
«xploraçà» das agllas nnnerues ;

c) O jogar de vogal <lo conselho superior

de obras puminas;
d) A inspecção superior ele todo o ensino industrial
e
pron. sionnl ;
e) (~lIal'~qll r outros serviço
proprios da sua categoria
hahilita~.()e·, de lllle forem im'lUubido!:> pplo governo.
::? () .\os engenheiros eh.pfe:;:.
.
a) A direc)ào dos .:crVl~·OSg ologlco" do relllO;

blicns

l'
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b) A direcção do serviço ordinario das circumscripções
mineiras e industriaes;
c) A direcção de serviços chimicos ou metallurgicos e
dos de pesquisa e exploração de aguas;
d) A direcção da estatística mineira e carta mineralogica do paiz, e a fiscalisação das machinas e officinas dependentes das industrias extractivas;
e) O logar de chefe da repartição dos serviços technicos
de minas e da industria;
f) Quaesquer outros serviços, proprios da sua categoria, de que sejam incumbidos pelo governo.
3.0 Aos engenheiros subalternos:
a) Os logares de chefe de secção na repartição dos serviços technicos de minas e da industria;
b) O logar de chefe de secção em todos os trabalhos technicos sob as ordens dos engenheiros mais graduados;
c) Outras commissões de serviço technico proprias das
suas habilitações, de que forem incumbidos.
Art. 12.0 Aos engenheiros aspirantes de qualquer das
secções de obras publicas ou minas compete coadjuvar os
engenheiros em todos os serviços de campo ou de gabinete, de que forem encarregados.
Art. 13.0 Os engenheiros chefes e subalternos, quando
as necessidades do serviço assim o exijam, podem ser chamados a desempenhar funcções da categoria immediatamente superior, tendo completado quatro annos de serviço na categoria a que pertençam.
Art. 14.0 Os engenheiros de qualquer categoria pode.
rão exercer funcções de cat goria immediatam nte inf rior
sua quando assim convenha ao serviço e seja determinado superiormente.
á

CAPITULO III
ComposiçãO do quadro e das secções, admíssno e aeeesso

Art. 15.0 O corpo de engenheiros de obra publicas e
minas comprehenderá nas suas duas secções cento e trinta
e cinco engenheiros civis e officiaes da arma d engenh ria,
não podendo o numero d' est s ultimes xceder cinco nta,
§ 1.0 A secção de obras publicas ficará composta d
Inspectores de La classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4
Inspectores de 2.a classe
···
_6
10
Engenheiros chefes de V' classe.. . . . . . . . . . . . .. 20
Engenheiros chefes do 2. a classe
, 20 40
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Engenheiros subalternos de La classe. . . . . . . . .. 30
Engenheiros subalternos de ~.a classe. . . . . . . . .. 30 60
Engenheiros aspirantes
-.-.-. 10
120
§ 2.° A secção de minas ficará composta de:
Inspector de 1. a classe
Inspector de 2. a classe
Engenheiros chefes de 1. a classe . . . . . . . . . . . . ..
Engenheiros chefes de 2.a classe. . . . . . . . . . . . . .

.
.
2
2

1
1

4

Engenheiros subalternos de L." classe
Engenheiros subalt rnos de 2.a classe. . . . . . . . ..

3
3

6

Engenheiros

--:::

3

aspirantes

15
Art. 16.° A entrada no corpo de engenheiros começa
pela categoria de engenheiro aspirante, salvo o disposto
no artigo 19.°
Art. 17.0 O provimento para o logar de engenheiro aspirante da secção de obras publicas é feito pelo ministro,
precedendo concurso documental perante o conselho superior de obras publicas e minas. Para ser admittido a este
concurso 6 preciso :
1.o Ser portuguez;
2. o Não ter mais de trinta annos de idade;
;3.o Ter sufficieute robust z e mais qualidades physicas
pam o bom des mpcnho da profi são de engenheiro;
4. ° Ter bom comportamento moral e civil;
5.° Ter cumprido os preceitos da lei do recrutamento;
G.o Ter o curso completo de engenheiro civil ou militar
pela escola do exercito, ou o curso de enO"cnheria civil pela
academia polytechllica do Porto.
§ unico. Os nlumnos habilitados com o curso da escola
d ponte' c calçndns de Paris lião tambem admittidos ao
concurso documental, se concorrerem n'elles as circumstancias cxiuidns nos D.o 1.0 n f).o d'este artigo.
Art.
.0 Ü pruvimento para o Iogar do engenh eiro aspirante da ccçao ele minas 6 feito por concurso documental perante o COIl lho superior de obras pub~icas e minas.
Para ser ndmittido a este C011 'UI' () é precIso:
1.o ntisfnz r aos requisitos exigido nos n. O~1.0, 2.°,
a.o, 4.0 5.0 do Hl'tigo ant c dente;
:&. o Ter o curso comploto da escola de minas do Parla;
S

1
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fi;)

ao

o curso de minas da escola
exercito, (la :H'atlemia ]>0lytechnica do Porto, ou o de outra oscol» de minas de reconhecida reputnção.
Art. 19.0 Os tenentes da arma de C'ngruheria poderão
81'1' admittidos
a servil' em eonuuissão no ministorio das
obras publicas na qualidade
de C'llg<'nheiros subultemos
de 2.'\ classe de obras publicas ou de minas (sati8fazendo
ao disposto no n.? ~.o do artigo antec-edente], com accosso
;l8 outras categorias e classes, coutnndo-so-lhe,
para a sua
posiçào no quadro em relaçfw aO:-; ongellheiros
civis, o
tempo qne serviram no miniaterio
da guerra ('ODlO oíficiues, e ficando em tudo sujeitos ao disposto na orgauitia~rtO do exercito de 30 de outubro d(' lt\tl·J..
Art. ~().o O guvcrno de tp rminarú , sempre que se dê
uma Yaga no quadro dos cng'pnheil'oti nspirnntes de quali1'le1' das sccçocs, quc (' abra sem dcuioru concurso para
0
o seu preenellimellto,
1I0S termos dos artigos
1H.o, 17. e
o
1~.o, salvo o disposto no ~ 4.° do a\'tigo :H.
S unico. Podemo ser d('Hpacltacllls «ngcnlu-iros ;nipil'anteH O~ conductorcs
de 1." classe de obrai; puhlicns on de
minas flne, tendo doí', annos de etícctivo serviço b c."e111pIai' eomportamC'nto, sntisfisercm :t um exame por provas
I'~('riptas, cujo programlluL 8<' ostabclcccrú para eS8C fim,
Fitando deserto o concurso OH não obtendo nenhum condnctor approvação
cm merito absoluto, o provimento da
vacatura
dostinndr :lOl'\ conductol' '8 I'crA f(·ito nOti terlllOl:!

17.0 e 10.0
(le ohl':lt:l pnblit'a", por (':H1a (·i11('ova.catllral:!
(I" engl'nll<\il'IlH a:-;pil':lI1t1' , a qllinta vaga ~;Pl'á. preelH·hi(!a
(lo); artigos
.....a

po!'

l'\('t·~:1O

CO!WUI'SO

entt'(1

os COJl(llldo\'ps de l.a

clnSi:\U •

mina'i, por eada tn'8 vat'atnra" ele ellge1l1H'iro aHl'it'HlltC, a tel'l'eim vaga 8P!'Ú prccllchi(la 11,lo ('ondueto!' de 1. a clas~H', (l1LCma i" til' (libtinguir 110 t'UlJ('IlI'l!O.
Art. ~1.0 A antiglliJa(le
nas dilrcl't'lltp~
categori:tR c
('la:,Hws, c o IU'CeHS() de um:!s para as Ollll':ts, so ..r~o J'cgul:l!loil, em n"q';t, }H'l:t :l1ltigllidadc de l:íeryi~() ('omo t'llge1!II('i1'o na rc,,[wdiva
Cla~8(~ 011 eatcgol'ia, d('poi~ <1(1 fdta
H prillleira ela.sbilic:tç:w pOHtprior á puhlil':t<;ão d'cl:!tc dt'....:Ta

('\'dO,

:,jpc<_,ão de

e, s:tlvas

:18 0.·Ct'p~om;

!lloti\·adns por irregular

}lortalllPllto
O1l1l1:l11b(']'vi('o, d"vi(!aIllClltC
c01l1provatlofl,
po!' illlpo""ibili(l:t(lp
phy. j(.:t ou Illoral bUP(')'\·Clti\'lIte.

~ 1." 1~1IleircullI t.:I}Il·ia~(' '('('pciollae8,

comou

qllllllllo qll:llqllc1'
,iro ~c t(,Jlha (1i8tin"ui(lo pOl' IUlla filJ'lIIf1 f>alient(' na
<lil·p('~ao (11\ ('!a],O!';I(::tO (II' 11111 ('HIII(lo (III (1(, '1llalqll('}' tl':t·
l!alho ü!} rcconhcci<la iJllpol'ttlllcia, pUUel':l t' o IIg '1Iltoil'o

1'111;('1111
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ser promovido
:í classe ou categoria immediatamente
superior áqnella quc lhe pertença por nntiguid.ule, sob proposta
da dirpc\,w
~I(Ji'i~wrvi(;.os de oj)l·.al:i publicns ou da repartiçao dos serviços teehuicos de nnnas e (la industria. e IH'{'cedendo
consulta favoravel e devidamente
fundan;l'ntatla
do conselho supr-rinr de obras publicas (' minns, da(la «m
sessao expressnmentu
convocnda para esse fim, e devendo
a mesma ,commlta ser publicada
na folha oflicial.
:.?O E de livre escolha do ministro,
ouvido o consclho superior de obra:; publicas c minas, sempre
que ali
ncccssidudes (lo se-rviço assim o e: ijam, o pcssoul 'I11(;
tenha de SPI' incumbido
(le desvmpenhnr
fllJ1('C;(;P ele categoriauperiol'
:í.s que, por nntiguidnde, lhe pertençam.
Quando o cngl'Jllwil'(1 tenha mais <le quatro unnos de exercicio dessas cnuuuissôes, p{)rlc () ministro,
em IItt!'lll,'ao ao
serviço
e Jl1el'pcillll'Jltos
(lo l'ngt'nhciro,
conferir-lhe
a gra<lna<;uo, S('II11l'JlII: C0ll10 titulo honorifico, da catl'goria
ou
elas. t' innncdintnmentc
~IIIH'ri()r.
~ :\.O .\ proll1o\,1lo cm todas ns classes c cat 'g()l'ia~ até engenheiro
eh('f(· de l ." classe illelllsive, scrá f('ita Pl'c('cc!l'nt!o CUlH!IIJta do l'OIlSclllO superio]' (le obras publicas (' mina".
~ -l.O As val'atllras
(lnc ()('('OI'l'l'l'C'1Tl cm qnal(llH'r classe
ou ('ategoria
nao s(']'ito pn!(,llchicla~,
todas as vezes qne nos
terlllos cl't-te ([(,l'relo houv('J' l'llgenhl·il'Ol:i at1(lit!ol:i aos quadros lia' !'l'spl'divas
alturas
sem que IHu;scm a fazer parte
d'U",,,t' <[Il11dl'O lo<los o~ adrlit[ob:í rp pl'diY:l elasse ou ('ategori:I, ou qlle .l:j:lIl1 ('olloea([(l8 lia sitlla~':~() de inactiviclad('
on
licell)a illilllit:l!la. E ·C<'ptU:llll·se os C:lSOS cm q1l" o cOlIsl'lho
sllJll.rior <1(. ohm' Jlllhlica
(, minas dr. par('cl'r cOlllrario A
colloca '/LU elo '1Ig"l'lIllf'il'O addiclo lia f'itlla~ao (11' <Ieti\'i<la(lo,
Al't. :!:.?O Emqll!lIIt(l,
IH\i'i (llla· SCI'<;ClC (lo quadro
elos
CIl' ....IIIH'il')S cl· obra. jlllblil'a.
o lIIillal<, lIao l' ti\'I'I'I'1Il
compl'chL'lI<liclo
o IIl1me!'l) lll:l."illlll (!P CilH'II('lIta oflicia!'s
(la arma (III (1Ig- '1IhcI'i:!, II precllt'hillH'Jltu
(lali vagas de
'lI"cnlu'il'o
ubalt('l'lIo
sprA f('ito a!t('l'lIa(I:IIHI'nte
por 11111
1')l"l'nll( il'o ('i\'il l' 11111 tenellte
(le l'Jlg'l'nlu'l'ia,
qll:uulo tP'
Ilha I'illll 1'f'rtlll'l'i,11l pOl' :dglllll (l'('Stl''i Ilfl!('i:tl'~ a :)(hlli:;~lLO
ao
I'vi~" do lIlilli terio (la,; (lbml:i I'lIl>h 'as, salvo o (Ii,jlO to 110 , IIl1il'o (lo . I'tigo :!()."
~\I't, ~;l.0 (lllHll<lp nlglllll oflil'ial (la HJ'Jlta (Ie I'lIgf'lIh!'l'ia,
fiZ !lclo pllrt
,1(1 corpo .(1 <;lIg. IIIt .ir~). de ohra.:! Pllbli('ns
I IlIill:l
«lIiz 'I' 1'1'1111111'1:11'
a \'1(1[\ 1I11hlal' I' (lhtIV('1' II lia
d mi . lO p)(1 'r:i fiem' fiO
n·i<:o (lo mini tl':iu lIa,; oUra,
puhli '1\ , fazl'ud,
}llll't
(lo l'orpo.(1
l.lI,:"t·nhl.'lro:; IIIt altllra
que lhe perteul'er
'oJUO l>ugellbclro
·1V11.

*
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CAPITULO IV
Situações e licenças

Art. 24.0 As situações dos engenheiros relativas ao serviço são quatro: actividade, disponibilidade, licença illimitada e inactividade.
Art. 25.0 A situação de actividade comprehende:
1.o Os engenheiros em effectivo serviço;
2. o Os engenheiros em goso de licença, com motivo
atendível, quando ella não exceda o praso de sessenta dias
consecutivos, ou oitenta dias interpollados, em cada anno;
3.0 Os engenheiros doentes até seis mezes;
4.0 Os engenheiros militares chamados a tirocínio pelo
ministerio da guerra;
5. o Os engenheiros em serviço no ministerio da marinha e ultramar a que se refere o artigo 180. o do decreto
de 14 de agosto de 1892, e artigo 3.0 do decreto de 20
do mesmo mez e anno.
§ unico. É incompatível o serviço activo dos engenheiros de obras publicas e minas com o serviço, em collocação
permanente, em quaesquer corporações administrativas, e
emprezas ou companhias que dependam da fiscalisação elo
ministerio das obras publicas.
Art. 26.0 As licenças por praso superior a quinze dias só
poderão ser concedidas pelo ministro; por praso não superior a quinze dias, pelo director dos serviços de obras
publicas e pelo chefe ela repartição dos serviços technicos
de minas e da industria, e por praso não superior a oito dias
pelos engenheiros directores de serviços.
Art. 27,0 A situação de disponibilidade compreh nde:
1.o Os engenheiros, que temporariamente não possam
ser empregados por falta de commi 'são de serviço;
2. o Os que, recolhendo de qualquer situação el lic n~a
illimitada ou inactividade, ou sendo dispensados d qualquer commissão,
sperem opportunidade de s r collocados ;
3. o Os engenheiros com do nça d vidament comprovada por mais de seis m zes, mas por menos de um unno;
ou não superior a dois annos, quando a do snçu s '.ia resultado de accidente grave, devidamente comprovado, su ,cedido em serviço ou por motivo de s rviço.
Art. 28.0 A eituação de licença illimitada compr hende:
,1.0 Os engenheiros, qu tenham tido 1i(' ns'a para serVIÇO da sua profissão em qualquer outro minist 'rio ou corporações adminiatrativas j
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2. o Os engenheiros que tenham obtido licença para servir
em qualquer empreza ou companhia ele utilidade publica'
3.° Os engenheiros que tenham tido licença para exer~
c r, por commissão, o magisterio em qualquer escola superior do pai~,. ou .em qualquer esco:a actualmente
dependente elo ministério das obras publicas,
commercio e industria: quando o governo não tenha por conveniente permittir-Ihes que aecumulem o serviço do magisterio com outro proprio do ministério, caso em que serão considerados
na situaçfio de actividade;
4. o 08 enaenheiros que por qualquer outro motivo obtiverem licença por mais de sessenta dias consecutivos 011
oitenta dias intelpollados,
durante o anno.
unico. A licença illimitnda só póde ser concedida aos
engenheiros
que tenham mais de quatro annos de effectivo
rviço.
cornprehende :
Art. 29.0 .A situação de inactividade
1.o Os eng nh siros 'uspellsos das suas funcções por motivo di ciplinnr, quando a suspensão tenha sido ordenada
ou sanccionada pelo ministro;
2. o Os engenheil'üs doentes por mais de um nnno, ou
por mai d dois nnnos, quando a doença resulte de accid ente devidamente
comprovado,
sucecdido no serviço ou
por motivo d serviço ;
3. o 08 eng mhciros q\le ncceitarem
quaesquer
cargos
admini tratívos remunerados
ou gratuitos,
electivos ou de
nomcaçâo regia,
mquunto s con ervem afastados do serviço ou não forem d' elles exonerados ou emquanto durar
o mandato
da r .spectiva corporação,
quando 1IftO 111('s
for permiuida
a accumulação
do exercício d'estes cargo' com o de cng -nhoiro na 'itua~'ito de actividade; sendo
considerado
u'estn ultima sitna<;ílo quando obtenham licen)~a Jlara accumularcm
() ex 'r -icio d' 88 '8 cargos com
o da sua prof '~rlO.
ArL 30.0 ('olll:;ider:nn- 'o no quadro do corpo do mgenheiroi:l de obra' publicas c mina todos 01:; qne se achem
na situação de actividade (l~ eJ'\'i 'o.
1.0 ('O!l 'idcr:un-Hc ad(lHlo:; :lO quadro,
na sua elal:;8C,
o' ('no'I'!l1! 'iros na "itu:l<;;\() de di8ponibilidac1c, C' terão enb
tra<1a !lo rcspl.etivo quadro. soh pr •.,'ia COlJsulta do conal'!ho IIp rior de obr:1' pubhca8 e mtn:ls, l)~la o:'delll por
qUI' tivurl'lIl ::lido eoJlocadol:; 1la rl'~cl'1da sItlmçao, oecu})al1<lo drpoi" o logar qne II! 'S complta ll~~sua altura, _logo
(Pl' '(' <10 v:teatul',t na sua tl:t~.'(·.
a sltua<;ao (10. (hspolliLiJi(lad . n:LO potlt'd !lav 'r JlllUS qu' t1'e' eng nhol1'os de

*
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obras

publicas

ou 11m do minas

por

cada c1:1::1::!c, salvo os

que recolherem da situação de inactividade
por motivo
de doença comprovada, nos termos do n." 2.° do artigo 2\).1)
§ 2.° Consideram-se fóru do quadro os ongcnlir-iros na
situaçíio
de licença illiiuituda ou inactividade,
o 0::1 engenheiros a qHe fi' refere o n.? 5.° de artigo 2~).0
§ 3.° 08 engenbciros que se aprosentarcm uo ministorio
das obras publicas, commercio e industria,
'quo tenham
estado na situnçào de lit· U<;:1 illimitada ou inactividade,
::ler/LO pussados lL disponibilidade
~e houver cabimcuto
na
data <lo dia da 'lprc::i 'uta<;!LO, a fim de terem opportunamente o destino conveniente,
em harmonia com o disposto
no § 1.0 d' este art igo.
§ 4.° Os ('ng<'nheiro::l com Iicençn illimitndn pordcrào o
direito ú contagem do tempo para o al'('e~ 'o: us quc .stiverem no euso dos 11.°' 1.0 e 0.° do artigo 28.°, depois <lo
sr-is annos de goso de Iiccnçn ; os (l'W estiverem no caso
elo 11. 2. ° <lo mesmo artigo depois do q uutro H11110i:!; c Oi'>
(J

que estiverem

110

caso <lo n. o 4.0 depois

(10

s ,is mezcs ;

sendo

estes pras()::l contados t.egnida ou interroiupidumcntc,
fi contar
da data da publicaçào do presente <1('('1'<'10.
~ D.O Os engcnheiro:;
na situnçã« da iuactividude })('1'dorào o direito A contagem
do tem po para o acce::lSO no
cai"lO do n. o 1.o do artigo 2\),0
~ 6.0 Qnamlo t{llalqllr~r cllgenh(·iro tenha de ]la~ ar (le
sitUH(,'fio de inactividade Vil de li('('Jl<;a illinJit:u!<LJlara a <1(,
dis 1'0llihilidadl' Otl d' esta silu1t<.;!w ]>ant a <1(\adi, i<lade ;,cl"1Í,
s('!lJpre u11\'ido O t'()lltielh<l 8ul1criol' <k ouras Pllblil'as I'
lllmai:!.

C.\PITULO V
Bos

Vl'll('illl('II(OS

Al't. :31. OH vencimento" lllonS1WH (1m; ('ngl'llh ·i1'OS de
ouras pnulit'Hi:l e minas Sl'rf1O o:; tl<'t,igna<1us na tahl'lla
('.
gllinte:
0

ln p('dor('~ dI' 1." "la ~I' .............•..
III lH'd()1'I'~ dl' ~." ('1;18:1' . " •.•••••••.••
J<.llgt Illlpiros <'111'1'1',II,' 1.' <'IIl~ <!. .•......
Ellgt'lllteiro
('111t',.>\ dI' :!.' da~H·
EIII;(,IlIH'il'o~ SlIhlllt<,I'IIOS ri!' 1." "la.~I'
EIlt.:.1'1I1l1'irOH RII haltl'l'I.Hls <ii' ~.' cl:\H~C
Al'jllralltCl.

Il ('111;'1'11111'11'08
•.•••••••••••••

.

.

'1
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desiguados
no artigo
Art. :32.0 Alem dos vencimentos
nntr-riur, perceberão os engenheiros subsídios de marcha e
ajudus de custo.
S 1.0 () subsidio de marcha to;<'r:tabonado para as <1(';:;lwzag (le transporte n, mais de lO kilometros da re idencia
official, (' consiste no abono por kilometro percorrido
em
estradn ordinaria de 35 réis 110 continente e ilhas, cnm C,'e\:'p,'i'to da ::Uad ira aonde se elevurá a 150 réis c no de
tr.msportc
em La classe em caminho de ferro ou vapor.
:!.!l .\ ajnda ele CH to serú abonada, quando um euecnlu-iro pernoitar a mais d(' 10 kilometros de distancia l'>da
sua r(':-;icl(']H'ia officinl, por necessidurle (lo serviço.
~ :3.0 A :t)lHla de custo l1;W excederá, para os calculo
orçumontnes,
:-;(':iscnta dias por :111110 por cada engeulwiro;
podendo o ministro, sob proposta fnndamentadn
da reparo
ti<;<lo respectivu
c cm C:lSOS muito cspcciaes,
elevar o numoro d(· dias de ajudas (1 casto oomtnnto qtH' não seja
l1111l ':I excedida
n totalidade (ln v rha orçamcutal.
~ 4. o ~\. rosidcncins ()flll'ia(';; serao marcadas:
aos inslI(' .torcs c ('ng'enh irns chefes
pelo
ministro,
e
aos
cnce.
o
1
nheiros ~lIhnltern<):i p('10 (ll'cdllI'
do:; ..el"\·i~() d' ohrlls
p1l1,li(':\t:> (' ch 'fe da rcparti~ào
<los élTiço::> tecllllieo;; de
mina~ e (!:t indn:itri<l pn'l'('(lC'n<lo p!'oposta dos engenheiros
:;01> cuja;:; 01'<1 11;; :>e1'\'i1' ·m.
~ ;'l. u ~\ /Ij nda de ('n"to diaria ,;crá rt'gulaua pela seguinte
lauclIa:

*

In:-pcl·torcs
E]lg'l'Jlh ,iro):! chefes
EII"t'lIheiros
EII~('llh('i1'o;:;

.
.
.
.

sllhaltc1'no
m;pirallte:i

4:000 l'éi~.
;J. 000 r '·is.
:?)()()() róis.
1: ;>( )( I réis.

~ (j. o O.. ('11"'clll!('irw CneaITl'g'ado
da di r('c~·rLO e fi 'cali a ';w de o!Jms e :>('rvi('o::; (·"lH·(·ia ':i, <Juanrlo tOllham
(I\'
i:IZ 'r ,i....
ita" muito fi·l'<flll·nt·s
aos trabalhos
a :seu
(':lJ'''()
,.., t'1lI],o!'a :t (listmll'ia il1t't'rio1' ~t 10 kiIOllll'Í1'OS, tcrho
(lil'pito :í.... t'('g-lIintp;; ajll(las de ClIstO. Jll 'llS/lel'i) elll suLstitlli('; o das diaria:-,
sou proposta da (111'(' 'üo ou ]'('parti ';tO
('OllllJl
t I1t(· l' pJ'L'ept1p]l<!o :Ipprm'a(;ao
rIo miui:-ü'o:

,

ETl"I'n!t\'iro'

in"pl'('Íu1'c:-;

l...lI~lllll<'ir(

nbalt

'1'11U::;

'ellt·fi's.
}lor Jl1 ·Z•• J2:000 réi,;.
C a"lli1':lIIt' ,por lllCZ 7;, ~)OOréis.

<1(' qu tratam
f).o c H.o Il'<'ste
'('U1nlll:\(I()~, 1I1l11Cn po<1eriw c,'ccclcr
mlt'imo ;)J'(·ltm 'lItal (' tuuelul'Íc!o 1\1' S :Lo
. 7.° Os

allO]lO:-

lIrt'i(~1I qnall(lo:t

•

(O::;

~~

(J
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Art. 33.0 Os engenheiros, que exercerem funcções de
categoria superior á sua, perceberão, emquanto as desempenharem, o vencimento de exerci cio e a ajuda de custo
correspondente
categoria cm que servirem.
§ unico. Os engenheiros, que exercerem funcções de categoria inferior á sua, perceberão por inteiro os seus vencimentos de categoria e exercício, bem como a ajuda de
custo correspondente á sua categoria.
Art. 34.0 Os engenheiros na situação de actividade perccbcrào todos os voneimentos e subsidios correspondentes
á sua graduação e funcções, excepto os comprehendidos
no n.? 4.0 do artigo 25.", que terão os seus vencimentos
pelo ministerio da guerra.
Art. 35.0 Os engenheiros na situação de disponibilidade
perceberão somente o vencimento de categoria.
Art. 36.0 Os engenheiros com licença illimitada não
têem direito a vencimento algum.
Art. 37.0 Os engenheiros que passarem á inactividade
nas condições da L" parte do 11.03.0 do artigo 29.0 não
têem vencimento algum; os que passarem á inactividade
por doença perceberão o seu vencimento de categoria durante os primeiros seis mezes e dois terços d' esse vencimento nos mozes subsequentes, e os que passarem à mesma situação por medida disciplinar perceberão o vencimento de categoria que o ministro lhes arbitrar, mas nunca
superior a dois terços do que lhes pertença na actividade.
S uníco. Se a doença for em rosul tado de serviço do estado perceberão sempre o vencimento total da resp ctiva
categoria.
Art. 38.0 Os subsidio li de marcha e as ajudas de custo
não serão abonadas nas viagens de truusfcrcncin quando
esta tenha sido requerida pelo engenheiro transferido.
á

CAPITULO VI
Das aposentações
Art. 3!). o As aposcntuçõce do engenheiros do ouras pu
blicus e minas, de provcniencin civil, serão l'cgul:Hl:U:l
pela
lei geral das aposentações dos funccionarios civis de 17 de
julho de 18 6, tendo em nttcllçl'tO:
1.o Que n, aposontaçà» terA logur : para os engenheiros
que tiverem mais d trinta
cinco annos d S rviço , na.
clnsso immediatnm int . supcrior 'com o voucim nto du cu:
te~oria <1' essa elnse ; para os qno tiv r nu entre trinta
trinta c cinco unnos de serviço, C01l1 a gl'adu:l<:ãoda class

ORDEM DO EXERCITO N.o 133

117V

innuediatamente
superior e o ve.ncimento de categoria da
sua classe; e que para os que tiverem um menor numero
de annos de serviço regulará a referida lei e as disposições
n' ella preceituadas;
2.0 Os inspectores de I." classe de obras publicas e miDas com mais de trinta e cinco annos de serviço
têem
a aposentação na sua classe com o vencimento ma~imo a
que chi direito o artigo 7.° do decreto com força de lei
de 17 de julho de 1886.
§ 1.0 Os engenheiros de proveniencia
militar poderão
optar pela reforma militar ou civil, liquidando n'essa occasiZl:oo que for devido á caixa de aposentações.
§ 2. o Aos engenheiros civis contar-se-lia para a aposenta~';w o t mpo que tenham servido no exercito.
~ ;3.° O engenheiro que por ferimento ou lesão adquirida
no exercício de suas funcçõ s, ou na pratica de algum acto
meritorio , ou de cledicaçao ú causa publica, se impossibilitar
de continuar no serviço activo, será aposentado com o vencim .nto por inteiro da sua categoria, seja qual for o seu
tempo de serviço, se lhe não pertencer
aposentação
com
vencim nto superior.
Al't. 40.° As aposentações poderão ser concedidas a requerimento
do interessado,
ou pur decisão do governo indep .ndentcmentc
de solicitação d'aquelle,
não podendo,
porém, ter logar sem que a impossibilidade
para o serviço
seja connrmaua por uma junta nomeada pelo ministro e
formada de dois engenheiros inspectores de obras publicas
ou minas e de tres facultativo'
sob a presidencía do inspedor mais antigo .
•\1't. 41.° Para a apo entação não serü contado aos ongenh -iros o tempo qu' t mham estado na situação elo inactividudc, excepto por doença; ou de licença íllimitada, no caso
do n." 4.° do artigo 28.°, e.·ceptuHlldo 08 seis primeiros meZC8 • ou n'esta ultima situação alem de quatro annos, no caso
do n.? :2.°; alem de a eis nnnos, nos casos dos n,os 1.0 e 3,°;
sendo comtudo est s p1'aso:! contados da. data da publi('a)rw d'cilte decreto.
CAPITULO YII
P('un

1\1 t. 42.° Alem das p nas, que lhes sejam applicaveis
nor virtud . do eodigo penal, podemo bel' impostas aos eu'1I11i'iros de obras pnbliea e mina::; as tieguillteti :
1:' Advcrtell 'ia;
.) ~ H prchcnsào;

~r{

uso
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3.a Suspensão;

4.a Demissão.
§ 1.0 As penalidades

a que se referem os n.OS 2.° e 3.°
IIggravadas com a transferencia.
§ 2.° As pemts de rcprehcnsão, suspensão e demissão não poderão ser impostas a qualquer engenheiro
sem
que clle seja previamente
ouvido, salvo a suspensão por
urgcn te necessidade
de serviço, devendo 11' esse caso ser
ouvido depois.
Art. 43.0 A pena de udvertencia SCl'Ú nnplicada, por faltas de secundaria importancia, nos qne exorbitarem ou e
tornarem negligentes no exercício das suas funcçõcs.
Art. 44.0 A pena ue rcprehensão scrá applicada quando
tenha havido já duas advcrtencias
:10 !U('RlUO
ngenliciro
por motivos de identica natureza, e por faltas graves como
exorbitarem
ou tornarem-se
negligentes no ex .rcicio das
suas fuucçõcs.
Art. 4;).0 A pena de suspensâo scrri npplicada aos qu
tiverem sido jú rcprehcndidos
duna vezes por motivos de
idcntica untureza, ou praticarem
faltas de superior importancia no cumprimento
<las "nas obriga<;oe:-; como recusarC111-sea cumprir a::; connnissãcs (IUC 11)('::;forem determinadas proprius das suas respectivas classes, ou dcsncntar im
os seus superiores,
§ 1.° A suspensão pódo variar de trinta <lias a um nnno, ~cgllndo a gravidade da falta, e S('l'Ú npplicnda p slo ministro, ouvido II conselho superior de O],I':\S publicas c minas
quando exceda a quatro mozes.
~ ~.o A bll~pelltirLO
s 'nl. npplicada aos engenheiros }'l'Onunciudos PU]' qualquer
.rim«, desde que Ilu-s tenha i(lo
intillla<lo o dl'HpaellO de prOlllllH'in,
e (lul'tll':L at', (IUI' ('::;te
seja revogado, 011 ató (]U(' o l'én I:wja :lb~()lvid().
§ ;L o A pena de ::;W;PCll;;?IO, qua1ldo c 'c<la (luatl'o m Z0H, importa
::;cmpre a pllH. agem do llg'I'Jlheil'o SUSpl'll:-;() Ú,
!Sitlla~'ãu de inactivi<la(k.
Nos t'aSOK, }JOI' "m, pn'vii:itns n:
ultima pade (lo parag-ml'ho :mteeedentl',
o ('llg 'n}H'iro i'lUSPl'IlS0 tel':l di!'eito
a J'eeeLel', dl'])()i", o d'U v'ncimcnto
de
ela:;,;e, s(' a sIlKIJI'm;r~O de! 'rJllill:11la ]lO!' /l(lll II, motivo l\<tO
podem

SOl'

l'xl'c(lcl' a 11lll a1mo.
~ 4.0 A }>('lla d'
nhl'il'o.

~llKp{,1lKaO Hl:r:'t npplieada
aos
('ng' 'condellllt:Hlos ('m (plnlll'll'r p '11:1, ('01'I'('epl'lo t('IllPO que dla dllrar, ('mborl\ es!,t

(pll' forplll

cioltallle Jlrisu.o
);(:ja 1·(,lIlivd.
_~l·t. lG. o A pena de dellliHsao
nh~ll'()" :

l:\Cl':í illlpO ·ta ao'

nge-
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1.o Oue jú tiverem incorrido duas vez s na pena de bUSpensão por motives de idcntica natureza, 011 que praticarem falta de tal gr<t\"idauc, que nào seja possivel a sua
conservação no serviço publico i
~. o Que fOl:em conclcll1nadotl cm ponas maiores,
ou cm
pena,.; 'OlTI'eClOlUlO8 por actos que envolvnm falta de probidade e desdouro publico.
~ unico. Quando a }ll'UU de demissão deva ser applicada a um engenheiro militar, será cllc riscado do quadro
do corpo de cngenhcirm! de obras publiea~ c minas, 011viundo-se o respectivo
processo ao ministcrio da gllerl':t
para lhe dar o destino conveniente.
Art. ·fi.o A pena de ndv rtencia po<1'l"lÍ ser applicada
pelo superior immcdiato, com recurso para o ministro.
Art.
.0 As p('jla~ de suspensão
e de rq>rc!lelli:iÜO serão
appIic<ll1ns pelo ministro,
ouvido (I conselho superior do
obrns publicas c minas.
~ unico. _\ }l '11:1 de snspeusão poderá ser imposta pelos
chefes <11.' serviç o em caso urgente até cinco dias.
Art. 4\1.0 \}l na .de d missão serri imputa
por dec reto, mc<linnte p:ll't'('cr approvatiyo
do conselho superior de obras publicas c minas c consulta da procuradoria geral du corôa e fazcnda.

'*

1'1'1' TLO III
Dos architectos
C.\PITGLO I

Al't, :)0.1) O

com poro:, -!ta
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ou especial de architectura, sob as ordens dos engenheiros ou de architectos mais graduados.
§ unico. Os architectos de qualquer classe, com mais
de tres annos de serviço n' essa classe, poderão desempenhar as funcções de architecto da classe immediatamente
superior, quando as convenicncias do serviço o exigirem.
CAPITULO II
Compostçâo do quadro, admíssüo e Recesso

Art. 53.0 O quadro de architcctos compor-se-Ita de:
2 Architectos de La classe;
2 Architectos de 2. li classe ;
3 Arehitectos de 3. li classe.
Art. 54.0 A entrada para este quadro começará pela
categoria de architecto de 3. a classe, e a admissão terá
logar por despacho do ministro, precedendo concurso docu.mcntal perante o conselho superior de obras publicas o
minas.
Para ser admíttido a este concurso é preciso:
1.o Ser portuguez;
2.0 Não ter mais de trinta annos de idade;
3.0 Ter robustez e mais qualidades physicas indiepensaveis, devidamente comprovadas;
4. o Ter bom comportamento moral e .ivil ;
5. o Ter cumprido os preceitos da lei do recrutamento;
6. o Ter carta do curso d archit do pela a adem ia real
de belIas artes de Lisboa, ou pela academia portu 11S elo
bellas artes; ou o curso de qualquer escola de architctectura estrangeira d reconhecido III rito; devendo llal'-HC
a profercncia em igualdad de condições aos que, alem de
qualquer dos cursos designados, apresentar m carta do
curso de conductor de obras publicas ou d minas pelos
institutos iudustriae
commcrcia
de Lisboa o Porto.
Art. ;);).0 O primeiro provim nto faros -ha por doi annos, findos os quaes se tornarú definitivo, prccod ndo parecer fundamentado do diro .tor elos s rviços <1 obra publicas, sobre o comportamento, capacidade o zôlo pelo
serviço durante o tiro .inio.
§. unico. Nl'tOpoderá ter 1 gar a promoção {t elas' 'uponor, antes do t r Rido feito o provimento d unitivo.
~rt. [)(i. o E applicav I aos architcctos O disposto no
artigo 21. o e seus pnrugraphos.
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CAPITULO III
Dos vencimentos
Art. 57.° Os vencimentos
os ~eguintes:

mensaes

dos architectos

Vencimento
de
catcgorta

Architecto de L' classe
Architecto de ~.n classe
Architecto de 3." classe
Art.

5

.0

.
.
.

Aos arcliitcctos

I

Vencimento
de
exerci cio

45~OOO

30.$000

30.;>000

20iPOOO
15~OOO

25.,)000

serão applicaveis

as disposí-

çoes dOK artigos 32.0 a 38.°, devendo porém:
1.0 As ajudas de eu to ser r ·gu.ladas unicamente
seguinte

serão

pela

tabella :

Architecto de La classe
Archít cto de 2.a classe
Architccto de 3.:>'classe

26000
1~500
16000

2. ° O::; bilhetes de passagem, cone didos em caminhos
ferro ou vapore , serão de ~. a classe, excepto para os que
dos 'mp 'Ilharem fnncçãcs de architecto
de 1:' classe, aos
<{unes srr:\' abonada passagcm cm La classe.
C.\PJT 'LO IV
Sltlla~ões, Iíccuças, aposentações
disclplinm'es

e dispo i~ões

Art.

()D.o Sr-râo applicavei
ao.' architcctcs
aK disposí.stabclecidus para os ngcnhciros
1l0~ capitnlos
IV,
vr e "II do titulo lIT, pertencendo porém aos architectos
1:' ela .sc com mais de trinta o cinco :tUIlO::; do serviço
a aplJ 'Plltaç:io com o vvncim -nto de 50,)000 réis.
ÇOl'S

a.

rrrur,o

IV

Dos conductores
CAPITULO I
Caü'gorlas c atfdbnlçõ("
Art. liO.o
. "'·l1illt·· l'ins

()

co!'po auxiliar

'('S:

de conductores

h:wcl'lÍ as
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Conductor de 1. a classe;
Conductor de 2.a classe;
Conductor de 3.a classe.
Art. 61.0 Os conductorcs são destinados a auxiliar os
engenheiros nos serviços tcchnicos a seu cargo, distribuindo-se pelas secções dos diversos trabalhos de obras publicas e minas, conforme as suas habilitações thcoricas e praticas, aptidões cspeciaes e as necessidades do serviço.
Art. 62.0 Os condnctorcs de 1.a e 2. a classe, sempre
que a convcniencia do serviço o exigir, desempenharão
as funcções de chefe de secção sob mi ordens do engenheiros. Os conductorcs de :L:t classe servido do chefes
de trabalhos em que se subdividnm as secções, podendo
quando tiverem mais de seis annos do bom e eftcctivo serviço desempenhar funcções do categoria superior.
§ unico. Os condnctnrcs dr 1.a classe sorrio de pn fercncia collocados como chefes do l'C'eçftü de obras hydraulicas, chefes de secção da conservação do vias ferroas, de
fiscali"açfw de estudos, constmcção e expkrrnção de caminhos d(1 ferro e chefes de secção da direcção de obras publicas de Lisboa.
Os conductores de 2.:1 classe sedio, cm gr.ral, colloeados no serviço de chefes de secção das direcções dos outros districtos.
CAPITULO II
Composh;lto

(lo (1111\(11'0
e (las

8<'C<;Õ<'S,

ndlllisRão c necessc

Art. G3. o O quadro <lo Ct)1'PO auxiliar do conductorcs
de obras publicas e minas compõe-se di':
Hi'('çilo
ohl'tll~

t1(\

publlcas

Conductores de 1. a clnsso . . . . . . . . . . . . .
Couductorcs de 2.<tclasse . . . . . . . . . . . . .
Condurtorcs de n.:I dHS~ , •.•••...•...
,
'l'otal.. . . . . . . . . .
Total g ralo . . . . .

AI'('ção
ti"
miua«

30
50
100

4
5
6

-180

lf)

1\li)

Art. 64.0 A cutuula para o quadro (lo condnctorcs de
publicas Oll minas {'ol11c~arít pcln t'atcp;oria <lo cond~ldor (1(, :La C1HAHl'; 'o }ll'OVillH'lltO RC1'à fpito P lo l11imstro, Pl'Ct·(·<1en<1o COlH'IU'RO dOCUlll '11taI }lpl'alll(' () {'onl:llho sllpl'l'iol' de obras publil'a c minaH.
Ohl':Hi
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Para ser admittido a este concurso é prcciso:
1. o Ser portuguez ;
•
2.0 Não ter mais de trinta annos de idade;
3. o Ter sufficientc robustez e mais qualidades physicas
devidamente
comprovadas;
4. o Ter bom comportamento moral e civil;
5.0 Ter cumprido os preceitos da lei do recrutamento ;
G.o Apresentar
carta do curso do conductor de obras
publicas ou de minas, segundo o que respectivamente
for
indicado no programma do concurso ; devendo o referido
diploma
er obtido cm qualquer dos in titutos industriaes
e commercia s de Lisboa ou Porto.
§ 1.0 Poderão ser nomeados eondnctores de 3. a classe
de obras publicas os indivíduos que, tendo dez nnnos de
bom e cffoctivo serviço como apontadores
de La classe,
chefe' de COn801'Vaç;w, ou pertencendo ao quadro dos dosenhndores do 1.3 classe, reunam as condições e. -igidas
nos n. os 1.0 e :Lo a 5.0 d' este artigo, e satisfaçam ao exam , cujo programma se estabelecerá para este fim.
S 2.° Ficando deserto o concurso, ou não obtendo nenhum apontador ou desenhador approvaçào em mvrito absoluto, O provimento da vacaturn far-se-ha nos termos do
artigo G4.0 Na secção de obras publicas por cada cinco
vacaturas a quinta vaga R('rà preenchida por concurso entre os descnhadores
o apontadores de La classe.
Art. 65.0
:io applicavcis aos conductores as disposições
estabel .cidn para os nrchitcctoa nos artigos 55.0 e 56.0
APITULO III
Do. vencimento
Art.

Conductor
Couductor
'onductor

o

GG.() ( . vencimentos mensacs dos «ondnctorcs
se '\,ue" ele obras publicns c minas serão:

de 1.' 'lu 8(' • - - ••..•••••••••
dl' 2." ('In~~a
dp ;3.' classc. - .. -

.
.

de

VCJl('inu'nto

VCDrim(lnto

de
('att'gorla

exereícto

30 000
2:) 000
20 000

de

20 000

insooo

10~000

Art. G7. o Aos 'lH1dudores
·:LO applicnwis
as disposi,
dos artiaos :12.0 :L :.I .0 com as cguintcs modifica-

çocs :
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1.o As ajudas
Conductores
Conductores
Conductores

de custo serão para:

1~200
16000
i$800

de 1. a classe
de 2. a classe
de 3.a classe

2.0 As ajudas de custo mensaes serão, para conductores de La e 2. a classe de 56000 réis, e de 4~000 réis
P -ra os de 3. a classe;
3.0 Os bilhetes de passagem concedidos em caminhos de
le1TO ou vapores serão de 2.a classe, excepto para os que
desempenharem
o legar de chefe de secção, aos quaes
será concedida passagem em La classe e um acrescimo de
300 réis por dia na ajuda de custo.
CAPITULO IV
Situações, licenças, aposentações
dlseíplínarcs

e disposições

Art. 68.0 São applicaveis
aos conductores
as disposições estabelecidas
para os engenheiros
nos capítulos IV,
VI e VII do titulo III, e para os architectos
no artigo 59.0
pertencendo
porém aos conductores de La classe com mais
de trinta e cinco annos de serviço a aposentação
com o
vencimento de 40~~0()0 réis.

TITULO V
Desenhadores
Categorias e attríbutções, composlçno (10quadro,
admissão e accesso, vcuchnentos, situações, Ileenças,
aposentações e penas disclplínares
Art. 69.0 O quadro auxiliar do desenhadores compõe-e
de duas classes, tendo a primeira trinta o a segunda sessenta.
Art. 70.0 Aos desenhador
s compete auxiliar nos trabalhos graphicos e de expediente
os engenheiros
e architectos e desempenhar
os serviços que snp sriormentc lhes
forem ordenados.
§ unico. Os desenhador s, quando cmprogadoe no S01'viço interno do ministerio, tornarão a designação de amanuenscs desenhadores.
Art. 71.0 A admissão á 2.3 'lasse será regnlacl;t por
concurso publico de provas praticas, cscriptas,
conforme
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o progrannna
determinado
em regulamento,
e perante o
conselho superior ele obras publicas e minas.
§ unico. Para ser admittido a este concurso 6 mister
alem dos requisitos
dos n. os 1.0 a 5.0 do artigo 64.0'
npprovação
nas cadeiras de desenho, professadas nas academias de bellas artes ou nos institutos industriacs e commerciaes de Lisboa ou Porto, e approvação
em lingua
francesa e mathematica
em qualquer
dos institutos
ou
lyceus do reino .
..t'..rt. 72.0 Da 2.:1 para á 1.:1 classe, a promoção será
feita por nntiguidadc,
ondo applicavel aos desenhadores
0
o disposto nos artigos 55.0 e 50.
0
Art. 73. Os vencimentos
mcnsaes dos desenhadores
scrão :
Desenhador
de 1.a classe,
Desenhador de 2. classe,
lt

20~000
15,)000

réis ;
róis.

Art. 74.0 Alem d' estes vencimentos
peroeberão
os desonhadores ele l ." classe os vencimentos
de exercício ele
1060UO róis e os de 2. a classe 86000 róis mensaes, quando
estejam em cffectivo serviço.
Art. 70.0 São applicaveis aos desenhadores
as disposiçõos relativas a voncimeutos,
aposentações,
e outras condições de serviço, ;t que faz referencia
o artigo 68.0;
correspondendo
aos desenhadores de V' classe com mais de
trinta e cinco annos de serviço a aposentação
com réis

25bOOO mcnsaes.
§ 1.0 A~ ajudas

de custo

diarias

serão

reguladas

do

modo í'eguillt';

D scnhndor

d

Desenhador

de 2.:1 .las e, 400 réis.

L" elas

'0,

GOO réis ;

§ 2. o Os desenhadorcs
terão passagem 1l0~ Iogurcs de
2.:< classe nos eaminhos ele ferro ou vnporcs.
~ :Lo A ajuda de custo l:lI') p()(h'r;Í, R('I' abonada aos desOllha<lol'e:-\ como complcmento de .ubsidio de marcha por
mudnnça de re idencin, quando esta não seja por slles rcqIH'rida.

a
nomeados desenhador
fi de 2.
classe
os 'apontadores
de 1:' classe qnc ~ati:;fi:ter('m ao cxame,
cujo progrmnma
sc ('i:italwlecerú para ('s:;(' fim. AR vagas
llt; quadro (loR dr:>pnlHHlores
~.a cla~se SC'1'ào alternadamentc jlrl'enchitlas, uma por CO!lCUl' o limitado ontrc apontud())'c:> de 1. a claR!> C a outra. por concurso nos tcrmo~ do
arti "'0 71. o

~ 4.0 Poc1er:tn

S(,1'

ae
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TITULO VI
Disposições transitorias

e geraes

CAPITULO I
Disposições trunaítertas

Art. 76.° Na primeira organisação (10 corpo de engenheiros de obras publicas o minas sorrio nomeados pam
os legares do quadro do serviço 'ffcctivo os indivíduos
que foram clnssiflcados como engenheiros,
nos termos do'
decretos de 24 e 28 de julho de J B~(; e bem assim todo'
aquclles que, posteriormente
áquelles decretos, e em virtude de disposiçõca n' clles contidas, furam admi ttidos ao
serviço e devidamente classificndos como engenheiros quando estejam á data da publicaçüo d' este decreto em serviço
activo no ministerio dus obras publicas, conuncreío e iudustria.
§ 1.0 Serão considerados,

u' esta pri moira orgau i~a)uo
do quadro, como addidos ás diversas classos todos os engenheiros
a quem, achando-se em serviço activo ou na
disponibilidade no ministério das obras publicas, connnercio e industria, e devidamente classificados nos t irmos dos
decretos ele 24 e 28 ele julho d 18SG, não for destinada
nenhuma corr-tnissâo, ficando ou continunurlo por isso na
situação de disponibilidade.

E:,;t ':,;engcnhcirus

preeuch

rào,

segundo a sua elussc e pela ordem do sua antiguid.ule,
tendo em atten<,'ão a parte applicavcl <10 disposto 110 ~ .,l. n
ao artigo 21. () e no § LOdo artigo no. o, us \'<1. 'atlll':LH (1'U'
occorrercm
no quadro do serviço efl'edivo. No p('l'iodo
tl'lll1bitorio
o numero total <10:'; e]lA' ',llll'il'o::! a<l<1i<lot:l ('Jll
cad:t t:1asse não porlerA ser i:Hl!l('rior ao (!lu: l' 'sulta!' da primeira dnssifictlçlw qualHlo s' cl '\ e acima do imlil',Hlo 110
1.0 do artigo HO.o, mas duranto Os prilllpiro,,; Hci:; ttl11l0
a contar ela pnbli 'a~'ão d' 'SÜ' decreto pod 'l':L attingir
aquolI(' num 'roo
§ 2.0 Ao::! cup;en}wü'oi:l fine á. clatn da pllblil':l<;fto d' ':st '
dl'creto
ei>tiver 'Jll lia situaçao tIl' ina\'tivid:Hl' ou <le Iiel'II(:a iIliruitada, e por i~s() f(\ra <lu (l'w(ho do corpo d('
engenh<'iroi:! d' ubras pllolil'1L':
minaiS, fil'H garallti(lo () (li·
1'oito de ::;en'm cOIl::;idera(lo::; '(Imo ad<1itlos ao ql1:tlll'o na "na
l'las:;t', quando ai.i::;im () r '(llll'ir<llll, lWH t ','lllO:s <lu nltimo
pcrio!lo do paragl'apho :lnte 'c(lt'utl', para d 'poi tPl'l'lll o
devi<lo Ilel'('i:!~() /lO qUlldl'o da l'ire ,tivid:llk.
~\rt. 77.u OH oOkia s (lo C01'l)() (lo cbt1Hlo maiot'
das

*
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armas de cng\'!lheria, artilheria,
cavalluria e infanteria
que foram l'~assifit'ados CO,1ll0ongeJ:h~iros. de obras pubíi~
<;:1.:;; ou de mmas,
no l'.ervlço .do l1l1111st.eno das obras publtea~, commer.clO e industria, na primeira classificação
depois ele publIcados OA decretos com força de lei de 24
c de 2' de julho de lSR(i, serão considerados como fazendo
parti' dos ciucoenta officiaes dn arma de engenheria que
POclClll gel' reqni~itnaos ao ministcrio da gllerra nos termo' do § L" do artigo :?5.0 do decreto de 30 de outubro
de 188·L
§ 1,0 Estc~ officines pOllerfin continuar no corpo de cnaenh iros de obrns pllblieas e minas cm qualquer posto se
optnr('Jll pelo ~oJ'vit;() no ministerio das obras publi~a~
'OJlllllCl'cÍO
c inuu"tria,
ou desde já ou quando lhes pcr~
tonccr promo1;;LOmilitar, que, segando as di~posi<;ões do
decreto de no de outubro de Ul )4, os obrigue a opção,
r O eH'O de optarl'lll
pelo ~ervi<;o das obras publicas ou
miuns ::;01';10 Pl'olJlo\'idos sempre Ú effedi\'idade
dos postos, nu sua altura, ilH1epenul'ntemC'l1tc de qualquer prova,
prnti ';~ ou uxmue (lHe lhes tenha sido e.·igiJ.o pam esse
fim, -ficando, porém, fóra dos quadros dos officiacs cm
81'1'\'i\,'0 lIO mini::;teri0 (la guerra, e sem direito a rcgressarem .1e novo ao sprvil:O d'aqu .llo ministerio~ :!,o O;; vcncilJlento,,~ gratifieaçõC"J e ajudas de custo
d' ':-;tl':; oilicincs serào regnlarlos exclu"i\'arncllte,
qualquer
qUI' s(oja a t;u/1 pntl'nte militar, lw!as l'e~pcctiYas tabellas
dos qWH1ro' do corpo de ngcnh 'iros de obra8 publicas e
.I.

minas,
~ ;,,0 J<},,(.pptnam'f;e da di~posi~r.o J.o paragrnpho anteepal'lItt' 0:-;(lfIicia!" qtH' foram classi-ficado' como l'llgenheii'(I
]H'lo (1'l'r to de I:! dI' outubro d 18(>4, o quaos pode!'ao optar l'tl!.l'L os ,', lll'im 'nto' militarés Oll os V('IWiIllCllto l:i\'is, .\ di '1'1. i(;ao d'e"t(' p: l'àgrapho
ú ú applicavel
l'lll e,\da allllo:lO
qu·ttro otl1l'ill(,:! mni,; antigos J.mi cl1l8sin(':\llo' coJllO l'llgl'n!J('iro (m 1 fi"!', nao }lodl'udo os restantL' :tl'ro\'I'it:lI' ,c <1'(':;la vantagelll,
scnfLO :\. mc(lida que
ltoU\' 'I' (,llhillH'uto,
~ .!,O A oIl('ao, n't'ste ell-';O, ahrangcrA a totalidlHlo dos
diti'('1"ntl's :tb~llOS <11' \'(']1 'ill1l'nto, n;w po<11'11dosimultnnca1I\011! optar pnr abonos dI' UUlfi c outra categoria,
,
.\ l'L 78. () A l'rilllciJ'll ('Ial'bifil'll 'i\.o d()s l'ngenheiros nas
(llln' Cl'('OI" Ik obra l'nblie:l' (' minn~, a que ~e proce!ler
dl'P()i~ (1;' pu hli{'ll(ln, ll;h: ~ll' 'reto, s,e~:í fe~ta peln. ordem de
:lllti 'lIil1:111l'llO "I'rVl~O it'ltO no llllUl,;teno da obras PIll,lil'n, clllllll1<,rcio e indu::;tria, tendo e, eomtudo, em
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attenção,
a importancia
e qualificação das habilitações,
e
as provas de competencia dadas pelos cngcnh iroso
§ 1.° Dos individuos nomeados com a mesma data para
qualquer das duas secções de obras publicas ou minas, será
considerado mais antigo o que melhores documentos scientifieos apresentar.
§ 2.° Aos officiaes de engenhería será contado para a
classificação, alem do tempo de serviço feito no ministério
das obras publicas, commcrcio e industria,
o tempo quo
tiverem servido no ministerio da guerra como officiaes,
depois de terem completado o respectivo curso.
§ 3.° Aos officiaes elas outras armas e do corpo ele estado maior contar-se-lhe-ha
da mesma fôrma o serviço
feito como officiaes no ministério da guerra depois ele terminado o seu curso, descontando-se-lhes
para o offoito da
primeira classificação a differcnça entre a duração do cur o
de engenheria
militar na epocha respectiva
e a do curso
superior com que o official stiver habilitado.
§ 4.° Aos engenheiros civis que tiver m desempenhado
funcções ela sua profissão em qualquer ministerio, nas repartições
districtaes,
em camaras municipaca, ou em emprezas e companhias,
serü contado também todo o tempo
que ali tenham servido, depois do terminado o curso de
engenheiro
até á data da publicação d' este decreto, descontando-se-lhes
o serviço feito fóra do ministerio immcdíatamcntc
depois de concluído o curso o corrcspond nt
á differença entre a duração do curso de cngenheria militar na epocha respectiva e a do curso do eng nh ria eivil
nas escolas do paiz ou do estrangeiro.
§ 5.° Para classificar nas SUilS posições r latívas os ngenheiros civis das diversas escolas e os officiacs do corpo
do estado maior o das div rsas armas, com excepção da
cngonheria, também se d scontnrá a cnda um todo () tompo do serviço, feito fóra elo minist rio da obras publicas,
commercio e industria, neccssnrio para se stabelc 'C1' a
ígualdndc da duração dos diversos cnrsoH, tomando para
termo do comparação a, do curso
eng mhcriu civil da
escola elo exercito nas differcntcs cpochns.
Art. 71>.0 A elas iticnção comprohcude :
1.0 Uma lista, por ordem de antignidadc, orgnnisadn nos
termos indicados no artigo ant c dente, cont ndo todos
os engcuheiros de obras pnbli HS nas diversas sitnaçi1e"
cm que so cncontrllr m na data (ln. puLlicaçfio d' I:lte tll'creto.
2.° A relaçü.o dos cento e vinte engenheiros de ohra

a
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publicas, que formarão o quadro de effectividade
e os
addidos, na disponibilidade,
a cada uma das classes do quadro.
3.0 Uma lista, por ordem de antiguidades,
oro-anisada
nos termos do artigo antecedente,
comprehendendo
todos
os engenheiros de minas na actívidade ou licenceados.
4. ° A relação dos quinze engenheiros de minas que formarão O quadro da effectividade e os addidos, na disponibilidade, a cn,da uma das categorias do quadro.
Art.
0.0 E permittido aos engenheiros reclamarem contra qualquer erro que: e encontre na lista da sua classifica~'ào por antiguidadcs. E concedido o praso de quarenta dias
para o engenheiros
que residirem
no continente e cento
e vinte dias para os que estiverem nas ilhas ou no ultramar, a contar da publicação d'este decreto; apresentarem
na secretaria d'ostado das obras publicas, commercio e
industria as suas r 'clmnaçíks devidamente
documentadas.
Ouvido o comlclho supl'rior de obras publicas (' minas sobro es as reclnmações, o governo dentro de trinta dias,
a contar do ultimo em que terminar o praso pam a cntr ''''11 das rcclnmaçõcs,
resolverá sobre todas ellas como
for d justiça.
unico. ~I'nhumas outras rcclatnaçõcs serão admlttidas
senão nqnellas a quc se refere este artigo,
Art. 1)1.0 Os llw'nhciros que na oecasião da publicação
d' isto d creto se acharem des mpcnhando funcções de catl'goria superior úqnella cru que forem collocndos, na prillwira 'lassifieaçfw a qne
pro .edcr, poderão continuar
no x('reicio d'e .sns funcções.
I." Para 11 inhum engcnh iro na offoctividnd
de serviço 1'l'slIltHr<'tpcrdu do seu' vencimentos actuaes se forem upcriorcs /l08 (lU por e ·ta orgalli~a\'ao lhe competem' e ser lhe-lia «mprc garantida a gratific:t<;<to miuima
da ;'('spedi vn classe, nos t('rJll(~s ua oJ'gall!~a~ã.() de 18~G,
(' st'r-lllp-hiio ig-lIalm nte gal':mtlllll8 as grattficaçoes mechas
ou m:t.'Ínwl:', i:it' lia data da publie:l<;iw d'('sto decreto as
(.~tivt'r('1Il P<'l'cchelHlo, ma. SÔlllellt(' emqut\llto llr~O mudarem (l(' eotllllliss;lO ue ~ervlçO.
~.n Para li prillll'il'ns
1l01lH'açõe::;,quc se fi~erem depoi" (la pnblielwà.o d' pst, decreto poue :ser dl::;pl'm;ada
a rl':;iri('~'ao a (Jl;(' SI' }'('.f('!' o artigo ~3.o
.\rt, x2,o [-;er;to ('()lIs1tlcl':Hlo~ lInbcl', para fmlCl' parte
<lo" l'01'jlOli m... ilian" dc archit et.o~, co.nductores e dl' ~nh:Hlo)'('s o indi"ic111os qu(', no 1ll1llHlterlOdas obra::; pubh'as) t'tlllllll('L'l'io (' industria, ·::;t jam d" 'mpcnhando;
!la

*
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data da publicação
d'cste decreto, funcções análogas ús
que por esta organisação
competem rcspectivamcnt
ás
diffcrentcs categorias d' aquellcs qnadros ; e serão classificados segnndo as suas anriguidades
no serviço, habilitações e mais circurnstancias.
Art. 83.0 Os actnaes conductores auxiliares contratados,
habilitados com 11m curso de cugenhcria civil, por qualquer
escola de reconhecido merito, terão a denomina fio de engenheiros cucxiiiares, servido
sempre sob as ordens immediatas dos engenheiros do quadro, e depois ele devidamente classificados pela ordem das suas antiguidades,
nos
termos dos artigos 78.0 e 7D.o, sedio promovidos por essa
ordem a engenheiros
aspirantes
nas vacaturas
que occorram destinadas
a serem preenchidas
por engcuhciros.
§ uuico. Estes engenheiros terão os vencimentos de conductorcs de 2. a classe quando completem dois annos de serviço cffocti vo e os de conductor de La classe no fim de
cinco annos de serviço nas mesmas condições.
Art.84:.0 Os actuucs couductorcs auxiliares contratados,
a que se não refere o artigo anterior,
serão classificados
pelas suas antiguidades c merecimentos mediante concurso
documental aberto perante uma connnissào para es::!e fim
nomeada pelo ministro. Os que n'este concurso forem julgados idonccs para o serviço irlLo, pela ordem da sua classificação, oecupar as vagas existentes na 3." classe do quadro de conductoros ; 01:\ que não tiverem vacatnra
n' e ·t
quadro Rerão considerados addidos áqnella 3.(1 classe, na
situação de' disponibilidade,
c perceberão 70, GO (' [)O por
conto do seu vencimento actual, conformo tiverem mais d
vinte e cinco annoa, entre vinte G cinco G quinze, c menos
de quinze annos de serviço zffectivo, sendo-lhes garnntido
o direito de precuchcrcm
as vacaturas qllo do futuro forem
occorrcndo no quadro de .ouductorcs, c ficando sujeitos a
desempenhar
q nacsquer 8e1'\'i<;os no ministerio das oura
pnblieaR, commereio c indu tria para quo s(\jam 'hamados, pereebcndo
n' este caso os s us actlLac8 vPueim 'lltOH
por inteiro.
§ 1.0 NiLO serão providos llas vacaturas de cOlldllcton'';
de 3.a clnsse quaesqul'r
indiyiduos l'str:tnho~,
'mqu:mto
houver concludores anxiliares na disponibilidade,
110S termos (reste artigo.
§ 2.° As di::!posil,'õcs d' Htt' artigo Rfto npplil'l1.v('iK aos
clesellhadorci:\ auxiliareH 'ontratadof', qnanto ao <pta<lro d('
deseu hadorrs.
Art. 8:).1) O:" offiein i-I <lo corpo do ei:\t:Hlo maior ou ele
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qualquer arma elo exercito,
que fizerem parte elo pessoal
technico elo ministerio elas obras publicas, commercio e industria ficarfto sujeitos para todo os effeitos ás leis c regulamentos relativos ao serviço d'este ministério.
Art. 8G.o Os offíciaes militares que ficarem fazendo parte elo quadro do pessoal technico do ministerio das obras
publicas, commorcio e industria, poderão optar pela aposentação nos termos dos artigos 39.° a 41.° d'este decreto,
ou pela reforma que lhes pOi>sa competir pelo exercito,
contando-se-lhes
em qualquer dos casos o tempo de serviço em ambos os ministcrios, e liquidando por essa OCC3síão o que for devido á caixa das aposentações.
Art. 87.° O::; engenheiros
de qualquer classe de obras
publicas e minas que cm virtude de primeira classificação
se acharem por, falta ele commissão de serviço, na situação
ele disponibilidade poderão, se o ministro assim o entender,
ser empregados temporariumente
nos trabalhos dependentes de qualquer outra repartição elo ministorio, não podendo perceber voncimentoa superiores
aos que actualmente
têem.
Analoga di 'posição ó applicavel aos conductores e desenhadores.
que actualmente
servem na
Art. 88.0 Os funccionaríos
commissão dos trabulhos geologicos c ali desempenham as
funcçõcs quc competem ao pessoal designado no artigo S1.°,
continnarão
cm oxercicio com os vencimentos que actualmente percebem,
emquanto não tiverem promoção ou collocação a. e1'le por lei corresponda
vencimento superior, e
ser-lhes-hâo conferidos os direitos, pr rogativas e garantias
que pertencem nos funccionarios publieos.
§ unico. Quando qualquer dos empr >gados a que se refel'
stc artigo deixar definivamentc
d c. ercer o respectivo logar, :sc 1':\, te provido no" termos c:stabelecidos no
artigo !) 1. o
CAPITULO II
DisposiçliCS geraes
Art.
fI.o Todai:) as commis ocs de inspecção e de chefe
de
rviçotl tcelmicos,
quer internos, quer externos,
a
que s r ferem os n.?" L" > 2.° do artigo 1.0, serao
de caracter permanente
d~Jr:mte_ s ii:) annos, li: coutar da
Ilata da nOllll~açfLIl ou confirlllaçao do ellgcnhOlro encarregado de a' d('l'l>mlH'nhar, depois de puhlicatlo este decreto;
podendo o ln »lllO (>ngcnh iro continuar :successivamellte,
por p riodo de seis anDos, DO e_ rcicio da m sroa coro-
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mlssao, se assim convier, salvos os casos em que tenha
incorrido em alguma das disposições penaes do capitulo
VII, que o inhíba de continuar
a servir.
As outras commissões de serviço são por sua natureza
amovíveis.
§ 1.0 Exceptua-se a commissão de vogal effectivo do conselho superior de obras publicas e minas que é vitalicia.
§ 2.° Se dentro do periodo de seis annos a que se refere este artigo o engenheiro requerer a sua transferencia,
o ministro poderá concedor-lh' a se não houver inconve
niente para o serviço.
Art. 00.° Todo o expediente das círcumscripções
mineiras e industriaes
será feito na repartição dos serviços technicos de minas e da industria, com o auxilio dos funccionarios dos quadros auxiliares empregados na repartição
e na respectiva círcumscripção.
Art. 91.° O expediente,
serviço photographico
e das
collecções c outros trabalhos especiaes, privativos da commissão dos trabalhos geologicos, será desempenhado
pelo
seguinte pessoal auxiliar e administrativo:
1 Conductor de 1.a ou 2.:1classe, secretario bibliothecario.
1 Conductor, photographo.
1 Apontador-amanuense
de Do quadro dos apontadores, um dos quaes serLa classe.
virá de preparador
elas
1 Apontador-umanuense
de
collecções e outro de
2.:1 classe.
ajudante do laboratorio
1 Apontador - amanuense de
de mineralogia,
3.a classe.
2 Collectores de 1.a classe.
~ Collectores de 2. a classe.
2 Serventes.
§ 1.0 Os vencimentos dos npontadores-amanuenses
e os
dos serventes serão os indicados na respectiva tabella que
faz parte do decreto n.? 0 d'esta data.
§ 2.° Os vencimentos mensaes dos collectorcs de La C
2. a classe serão, respectivamente,
i3~000 róis c ] 015000
róis de categoria e 5~OOO réis do exereicio.
Art. 9::? ° O pessoal do corpo de engenheiros de obra'
publicas e minas, e seus auxiliares, não poderá encarregnr-se de qualquer serviço technico permanente por conta
de outros ministerios,
ele corporações
administrativas,
de
emprezn.s, ou de particulares,
sem previa auctorisação
do
ministro.
§ unico. Esta auctorisação
não poderá ser concedida
pam exercer qualquer logar de serventia vitaliciu.
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Art. 93.0 As nomeações,
prornoções,
demissões, licenças e transferencias
do pessoal do corpo de engenheiros e
seus auxiliares, e bem assim os despachos determinando
as passagens para a situação de inactividade, licença illimitada e disponibilidade,
ou a volta para o serviço, serão
publicados na folha official.
§ unico. Todos os annos até 30 de janeiro serão publicadas na folha official as relações dos engenheiros,
condudores c desenhadores
com referencia ao 1.o de janeiro do
novo armo, organisadas
pela mesma fôrma por que o forem as da primeira
classificação,
que se fizer depois de
publicado este decreto.
Art. 94.0 O pessoal do corpo de engenheiros e seus auxiliares só poderá ser obrigado a servir no continente
do
reino e ilhas adjacentes.
§ unico. Os engenheiros,
architectos
ou conductores,
que no exereicio da sua profissão forem servir nas possessões ultramarinas
por conta do ministerio da marinha e ultramar, terão, quanto ao accesso e contagem do tempo de
serviço, vantagens
similhantes
áquellas com que os offieiaes do exercito vão servir nas mesmas possessões, independentemente
dos vencimentos que perceberem por aquelle
ministério.
Art. 95.0 O pessoal teehnieo, empregado no serviço das
obras publicas e minas, auxiliará cm tempo de guerra a
engenheria militar, prestando o serviço compatível com as
suas habilitações
theoricas, o praticas, que lhe for ordenado p .lo governo em harmonia com as suas categorias.
Art. 9G.0 t~o gov mo auctorisndo a pa::;sar pari\' o ministerio das obras publicas, commercio e industria, os serviços tcchnicos de obras publicas actualmente fi cargo das
camaras municipaes do continente e ilhas ndjacent :i, nos
termos <los artigos seguintes.
Art. 87.0 Haverá. uma direcção permanente
de trabalhos xternos, com a dpllominaçí"w de Direcção dos serviços
technicos nninicipaes cm cada uma das cidades de Lisboa
e Porto.
§ 1.0 Ficarão a cargo d'cstas direcçõ is todos os servic;os relativos a obras municipaes de cada um dos concelhos de Lisboa e Porto.
§ 2.0 As duas direcções ficarão subordinadas ao ministerio das obras publieas, commercio e industria,
no que
r speita a estudos, projectos,
orçamentos
e execução de
todas c qna sqner obras da iniciativa das mencionadas camaras mnllicipaes.
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§ 3.0 As direcções serão obrigadas a executar as obras
de pequenns reparações e de conservação, approvadas pela
commissão municipal,
sempre que o seu I~UStOnão seja
superior a 200aOOO réis e haja verba orçamental votada
para esse fim. Os respectivos processos de despeza serão
quinzenalmente
liquidados.
§ 4.0 Nenhuma obra nova ou de grande reparação, de
valor excedente
a 200aOOO róis, poderá ser executada
sem que, alem da approvação
da com missão municipal,
o respectivo
projecto e orçamento seja approvado pelo
conselho superior de obras publicas e minas e tenha o
visto do ministro das obras publicas, commercio
c industria, cumprindo ás direcções dar-lhe começo e pro seguir
na sua execução
desde que a respectiva municipalidade
faça entrar na caixa geral dos deposites ou nas suas delegações, até ao dia 25 de cada IDCZ e á ordem das mesmas
direcções,
as quantias por ellas requisitadas
para as despezas do mez seguinte.
Art. 98.0 Os contratos para construcções,
fornecimentos e empreitadas,
de importancia superior a 200~OOO réis,
ficarão sujeitos, em tudo, aos regulamentos vigentes no serviço das obras publicas no ministerio das ouras publicas,
commercio e industria.
Art. 09.0 Todos os empregados technicos e administrativos das actuacs direcções ou repartições
technicas
das
camaras municipaos do continente e ilhas adjacentes serão
considerados
addidos
ao minist 'rio das obras publicas,
commcrcío e industria,
sendo-lhes garantidos os seus vencimentos, e ser[io convenientemente
collocados no .. quadros
do pessoal technico, auxiliar e complementar
quo o gov rno decretar para ns dírccçõ '8 dos districtos e para as dirocções cspeeiacs de que trata o urtigo 97.0
Art. 100.0 As obrns publicas munieipacs de todas as outras camaras municipaes que não sejam as de Lisboa e
Porto, ficarão a cargo das direcções do obras publicas dos
districtos 11 que pertencer
a r spectiva muuicipalidndo,
Art. 101.0 Na 1.3 repartição
da direcção dos serviços
de obras publicas, logo q UO i:! \ tomo eff x-ti va a passngcm
para o minístorio das obrns pubiicas, commcrcio e industría, dos serviços de obras publicas muuicipacs, scrú ercada
mais uma secção com o pessoal necessario a qual terá espocialmonte a seu cargo os tncncionados serviços .
.Art. 102.0 Em regulamento
pceinl () zovemo dct 'r.
mm~rá aa condiçõ s em que terá de ofl'ectnar-se n trans~\rene la, pam () miuistel'io das obras publieas, eommcl'eio ('
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indl~stria, do pessoal e m::t~ri:tl das actuaes repartições technicas das cam aras mumcipaes do continente e ilhas adjacentes, c bem assim as regras e preceitos não só para o
cabal c rcgular desempcnho dos serviços tcchnicos de obras
publicas municipacs,
como para bem definir as relações
que, n'cste nssumpto, devem existir entre o governo e as
mmlicipalidades.
Art. 103.0 Em cada direcção de serviços externos haverá, alem elo pessoal tcchnico, o pessoal administrativo
necessario para o expediente e pagamentos a effectuar.
Art. 104.0 O govcrno fará os regulamcntos
ncc ssarios
para a execução d'este decreto.
Art. 106.0 Fica revogada. a. legi",laçiio cm contrario.
Paço, em 1 de dezembro de I 892 .=Pedro Victor da
·C08ta SCljucú·a.

Organisação dos serviços telegrapho-postaes
e do pessoal que os desempenha
TITULO I
Di(iiôpo~iQões gerues
do,,",..;erviQHs (los t,clcgral~hol"Óe correios

C.\.l'ITGLO I
Designação

dos serviços

telegrapho-postaes

Artigo 1.0 0::1 serviços telegrapho-po taes a cm'go do ministerio das ouras pnhlicas, commercio e industria comprehendem:
1.0 O estabelecimento
e explol"<lt':'to, por conta do estado de liuhas telegraphicas OH tel<'phOllicas c de <)uaesquer
outros nu ius de p('rmttta~rw rapida das corrc:;pondencias, com
xccp~lLO apenas dos tl>ll'gr~pho8
milit:lrc. ;
.
~. o A n:scali';:H;ào dos I«'I"\·J<;O" tl>lcgl"lIpluCOH e t lepboniccs
Iegalm snte de:;empcllhados por em prezas ou particulares;
:300 A vizilnu ·i:t do mar) da C08t , nas estações scmaphoricns, p b10 que ilJtl'r('~::;a :t seguraol,'a publica, fiscalisa~ao adnullci rn C na vegaçac ;
4. o A observa<;ões metcorologicae nas estações scmaphori a, a trnn 'miô::;?\o das indicações do t mpo provável
e
a. da hora offícial ;
5. o A corrcspond
c a terra;

ncia

offieia1 e particular

entre o mar
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6. o A recepção, transmissão
e distribuição
de correspondencias postaes, caixas com valor declarado e encommendas postaes;
7. o A emissão e remessa de vales telegraphicos e de correio;
8.0 A cobrança, por conta de particulares,
de recibos,
letras e obrigaçõcs;
9.0 A recepção e cobrança de assignaturas
para publicações periodicas;
10.0 A posta rural;
11. o A conducção de malas do correio por vias terrestres,
fluviaes e maritimas;
12.0 O desempenho de funcções telegraphicas ou postaes
que derivem de tratados e convenções;
13. o O estudo das questões technicas que interessem aos
telegraphos
e correios ;
14.0 Os serviços publicas relativos a certas applicações
de electricidade
para fins differentes dos que vão indicados no n.? 1.0 d'este artigo e quaesquer
outros serviços
telegraphicos
e postaes não enumerados,
os quaes serão
desempenhados,
cumulativamente
com aquelles, pela forma
e nos termos que o governo fixar.
Art. 2.0 Os serviços relativos á telegraphia
e posta militares ficam a cargo do ministerio da guerra. O governo
fixará, porém, em regulamentos especiaes o modo pOI' que
o pessoal dependente
da direcção dos serviços tclegraphopostaes deve coadjuvar ou descmpeuhar,
em tempo de paz.
ou em tempo de guerra, esses serviços militares.
CAPITULO II
Monopolios do estado
Art. 3.0 O estado reserva-se o monopolio:
1.0 Do estabelecimento,
administração
e exploração das
linhas telegraphieas,
telephonicas
e de todos os meios
pneumaticos,
acusticos ou de outra natureza, plwa permutação rápida de correspondencias,
e o de todos os serviços
inherentes a estes;
2. o Do transporte c distribuição de cartas misai vas, processos judiciaes e correspondencias
de qualquer na til reza,
fechadas como cartas;
3.° Do fabrico, emissão e venda de selIos, bilh tes postaes, cartões postaes, aobrescriptos,
cintas e qlla sque!'
outras formulas ele franquia.
§ 1.0 Não se comprehendern n'estes monopolios:
a) As commuuicaçilcs tclcgrnphicas
no recinto do qual-
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quer habitação, officina industrial ou estabelecimento
commercial ;
b) O transporte
de cartas de simples recommendação
e
de manuscriptos abertos;
c)
transporte de cartas que já tenham transitado pelo
correio ;
d) O transporte de cartas que tenham sido franqueadas
e carimbadas nas estações postaes do logar de procedencia;
e) O transporte de cartas para uma estação postal'
f) O transporte de cartas pOI' particulares
no re~into
das povoações, salvo o disposto no artigo 61.°
§ 2.0 O governo poderá concedei' licença para o estabelecimento
e exploração de communicaçõcs telegraphicas
nos termos do disposto BO capitulo III d'este titulo.
Art. 4.° O governo poderá, em circumstancias
excepcionaes, suspender temporariamente
o serviço das correspondencias publicas, telegraphicas ou de outra especie, para
todos ou para determinados
generos de correspondencia,
tanto nas linhas do estado como nas das emprezas dos caminhos de feno ou em quaesquer
outras, tomando as medidas convenientes para fiscalisar o cumprimento das suas
determinações.
§ unico. Logo que cessem as circumstancias,
que aconselharam a suspensão, o governo revogará a ordem que a
determinou.
Art. 5.° l~ prohibido, sem previa licença do governo,
estabelecer
na via publica, ou abrir ti. exploração, linhas
ou estações telegraphicas,
telephonicas ou outras para permutação rapida
de correspondencia,
estabelecer
ou explorar qnaesquer linhas eléctricas, estações semaphoricas,
signaes maritimos, estações ou receptaculos postaes.
O governo, Jogo que tiver conhecimento de qualquer
falta de oh ervancia das disposiçõ s d'este artigo, ordenará
que s inutili e tudo quanto estiver feito, sem dependencio. de intimação, e se in taure processo para applicação do
artigo 59.° d'este decreto e do artigo ltl8.0 do codigo penal. D'este facto não deriva direito algum a indernnisação.
§ unico. O Illateri~l das linha e eetações inutilisadas
será apprehendido c ficará p rtenccndo no estado.

?

CAPIT

Concessões de telegraphos

LO III

e de linhas electricas

Art. 6.0
governo poderá, ouvidas as estações competentes auctorisar o estabelecimento
de linhas electricas de

,
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qualquer cspccie destinadas
a serviços munieipacs
ou a
explorações industriaes ou de outra especie, se d'csse estabelecimento
não resultar prejuizo para os serviços telegraphicos ou telephonicos, nem offensa dos monopolios do
estado, observando-se
sempre as seguintes condições geraes, alem das espcciaes que se jnlguem necessarias :
1.a Não ser concedida subvenção, garantia de juro ou de
rendimento,
isenção de contribuições geraes ou de direitos
de alfandega ;
o governo o direito de suspensão
de
2.a Reservar-se
todo o serviço ou de parte d'elle, sem indemnisuçõcs
aos
oonccssionurios, mas sórnente quando as convcniencias
publicas o exijam;
3.a Reservar-se
o govcrno o direito de fazer fiscalisar o
serviço pelo modo qne entender com euicntc.
S unico, O estabelecimento da::; linhas de que trata este
artigo e a sua exploração carece sempre de auctorisaçâo
previa do governo, concedida por intermcdio da direcçã»
dos eerviços teleqropho-postaee.
Art. 7.0 O governo poderá conceder licença para o estabelecimento,
sobre a via publica, de linhas telegraphicns
c telephonicas,
independentes
ou ligadas com n rede telegraphica
do estado, que sejam destinadas ao serviço exclusivo de em prezas ou de particulares,
se d'esto estabelecimento não resultar
inconveniente
para os interesses
publicos. O concessionurio
sujeitar se-h a ás condições geraes ou especiaes que se julgarem
convenientes
c pagarú
adiantada e annualmente, por taes concessões, as seguintes
quantias:
cada estação ou posto de correspondcncia,
róis r)~ooo
cada kilometro de linha OH fracção do kilomotro superior a 100 metros, l'éi<l
, lt,'iiOOO

POI'

1)01'

§ unico. A construcção d'estns linhas será feita, :1. custa
do concessionario,
pelo pessoal telegrapho postal, scmpre
que o governo o entender convenicnt«.
Art. 8.0 O cstab lecimcnto (lo linhas tolegrapliicue de
camiuhos de ferro carece sGmprc do auctol'isa<;i'w especial
elo governo, que poderü ser eonec(lida ús )'cspectiv:\l:' elUprczfls qnanc10 essas linhas forem destinadas,
exclusiva ou
}l.·incipalmente, ao s(,l'vi\:o ela e_'plol'a~ão dOH lUCHIlIOS l'1tminhos dc fcrro, cmbora tmnh '11) sirvam subsidial'ialllcnto
pam transllliss;LO e recepção ac telcgl'ammtts de serviço
public() e particular.
§ 1.1) O govemo poded, de accol'do com as mpl'o-
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zas exploradoras
de caminhos de ferro, estabelecer
a ligação entre as estações telegraphicas
do estado e as das
me mas emprez2s.
§ 2.0 A inspecção e fiscalisação dos serviços publicos
prestados pelas linhas telegraphieas
dos caminhos de ferro
pertence ao pessoal do quadro telegrapho-postal.
Art. 9.° As concessões de licença e os contratos para a
amarrnção ou exploraçào
de cabos submarinos nas costas
de Portugal e ilbas adjacentes
só poderão SP!" feitos pelo
govel"llo, ouvida a direcção dos serviços telcgrapho-postaes, mediante concurso publico com as condições seguintes:
1.a J.. Tão se conceder privilegio algum, nem subvenção,
garantia de juro, de rendimento ou de trafico, isenção de
contribuições
gemes ou de direitos de alfandega;
2. a Observnrem-ae as regras estabelecidas nas convenções
ou rcgulmucntos
internacionaes,
e nas leis e regulamentos
d serviço telegruphieo
em vigor em Portugal;
3.:1. Snbmettercm-se
as tarifas e as respectivas modificaçõe á approvaçào
previa do governo;
4:. R Reservar-se o governo o direito de suspensão de toda
a correspondenciu
oa de parte d'eHa pelas linhas do concessionario,
sem indemuisação
de qualquer espécie,
mas
sómonto nos C~l:-;OS em que o interesse publico o reclame;
;)." Ileservar-se
o governo o direito de fiscalisar o serviço
da cmpreza e o de dirigir COlIJO julgar conveniente os telegramlllas que pal3sm'em pelas respectivas estações ;
tLIl ObrigarclIl-se
as empreZfls a desempenhar
o s rviço,
quanto possível, com empregados de nacionalidade
portugu('z:t.
§ unico, Quando não pussam ou não devam adoptar-se
as chuu alas estabel cidns u'estc artigo a concessão dependerá de sancção
kgi!.dati"I1, tendo, porém, o governo o
dir ito (le cdebrar,
mediante concurso ou SI>1llestu formalidade, os contratos provisorios
que devam I'e1' subrnettidoe
:1. apprOV:l\,'flO das ('1;I"IC8.
Art. 10. o () gov(,1'110 poderá, ouvida a direcção dos serviços tl>ll><rrH}Jho-pcstaes, conceder lic >Il~a para o estabcleMI' l;t;l~O"S, ('111:1jllOntas para serviço" partIcu Iar,
eimcn o de
qnnl1elo fi. cOllce~sã() nào prejueji<jue os inten'l:iHeS da nave"1lC'i'i.O Otl os do cl:itado, fiC~Uldo salvo o dir ito de reversão
b
•
-'
- I
do
par,
o slnc10 da,' eOllstrll 'ço('s
c. respedlvo m:Ü('1'1a,qual)
,:sim cOI1\'i('r, mcJiant'
illdl'lllni::;a('ào ao p,·oprietario. A
Cl:it:u'Õ('S'stahclecirla" por particulares n1\o porlerão comtudo
cm
glll" na corrcspon(~c:,cia senào. Os ~igu~ctl \l:-;ados Das
do c.'tado; dcv rito SIlJ lIar-sO á fiscall 'a~~ilO do governo,

p;.
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suspender o serviço quando este o determinar,
e observar
todos os regulamentos ou convenções relativas a este serviço.
Art. 11.° Dependem da approvação previa do governo,
para serem executorios
em territorio nacional, quaesquer
contratos, convenções ou ajustes, celebrados com emprezas
concessionarias
do governo, fixando tarifas ou outros assumptos referentes
as respectivas
concessões, quaesquer
que estas sejam.
Art. 12.0 E expressamente
prohibído ao governo:
1.° Conceder novas licenças para o estabelecimento
e
exploração de redes telephonicas
intra-urbanas;
~.o Auctorisar
o estabelecimento
e exploração de linhas
telephonicae inter-urbanas.
§ 1.0 As redes telephonicas
que de futuro se estabeleCOI'em em Lisboa, Porto ou quaesquer outras localidades,
as ~inhas de communicação inter-urbanas,
e quaesqller outr s meios de communicação rapida a distancia, serão sempre explorados
directamente
por conta do estado, salvo
quando ppr lei especial seja determinado
o contrario.
§ 2.0 E outrosim prohibido ás municipalidades
e outras corporações administrativas
intervir
directa ou indirectamente na exploração das redes telephonicas pertencentes a emprezas legalmente estabelecidas.
Art. 13.0 Os concessionarios
de licenças nos termos dos
artigos 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° e os das actuaes redes telephonicas ficam sujeitos ao pagamento
das contribuições
geraes, impostas pelo estado ou pelas corporações administrativas,
mas não podem ser obrigados ao pagamento
de impostos, taxas ou licenças especiaes, tributando o estabelecimento
ou a exploração
das respectivas
linhas ou
redes, lançados por essas corporações administrativas.
CAPITULO IV
Uso publico

dos telegraphos

e correios

do estado

Art. 14.° É permittido a todos fazer uso dos tclegraphos
e de quaesquer meios de cornmunicação rapida ou postal
explorados pelo estado, salvas as disposições do artigo 4.°
e as dos segnintes.
Art. 15.0 O telegrapho
não transmitte
telegrammns
contraries tL moral e á ordem publica, e nom adamente
os que:
1.0 Contiverem
termos obscenos ou cujo teor constituir
injuria ou exprimir idéas offcnsivas dos bons costumes;
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2.° Possam prejudicar a ordem, a segurança publica ou
os interesses do estado;
3.0 Envolverem injuria, ou reproducção d'ella, ou forem por algum modo offensivos da consideração devida ás
auctoridades
e poderes constituidos e seus representantes'
-*.0 Tiverem por objecto a perpetração de crimes o~
dclictos;
5. ° Tratarem
manifestamente
de impedir a acção da
justiça na investigação dos crimes ou na perseguição
dos
criminosos.
§ 1.0 O xpedidor só poderá recorrer da recusa de transmissão do seu telegramma para a auctoridade telegraphopostal superior da localidade, se ahi a houver, podendo
es a anetoridudc,
sob sua inteira c plena responsabilidade,
ordenar por escripto a transmissão.
§ 2.0 A transmis ão, por inadvertencia,
dos telegramma , a que se refere este artigo, póde ser suspensa em
qualquer phase 00 serviço.
§ 3.° Os motivos de recusa ou suspensão da transmissão
ou entrega serão resumidamente
notados nos telegrammas
originaes,
que ficarão archivados
pelo tempo designado
nos regulamentos,
entregando-se
copia aos expedidores
nos termos que tambem serão fixados nos mesmos regulamentos.
§ 4.0 :Não póde ser recusada a transmissão ou suspensa
a entrega de quaesquer' telegrammas
offieiaes de serviço
interno, salvo em cireumstancias
excepcionacs,
que serão
fixadas nos regulamentos.
§ Õ. o A applieação das disposições d'este artigo a parte
de um telegramma particular importará a recnsa. de transmissão ou a suspen âo de entrega de todo o telegramma,
excepto se ello for noticioso e destinado à imprensa.
§ 6.0 As regras estab lecidas n'estc artigo e seus paragraphos são applicaveis ús eorrcspondencias
telegrapbicas
internaciona
s na falta de disposições ospcciaes dos regulamento respectivos .
Art. 1(3.0 O correio não transporta nem distribue:
1. o Os objectos, c~lja ~onducçào importe risco ~ara 08
empregados ou detenoraçao
para as eorrespondeneras;
::? o As corr spondencias em que se possam ler palavras
injurio 'as ou attentatorias
da moral;
:1.0 As eorrespondencias ou volumes contendo moedas antizn ou mod rnas, em circulaçào ou fóra d'ella, uaeionaes
()~ 'strnngeiras,
objectos de oiro ou prata ou p~dras preciosa , fóra dos termos dos regulamentos respecnvos ;
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4.0 As encommendas contendo tabaco em bruto ou manipulado;
6.0 Os maços cintados contendo titulos ou valores ao
portador;
G.o As correspondencias
ordinarias
ou registadas (cartas ou maços) procedentes
de paizes estrangeiros,
contendo objectos de importação prohibida ou sujeitos a impostos fiscaes, salvo, quanto a estes, quando sejam satisfeitas
as disposições regulamentares
;
7. o Os objectos, cujo peso ou volume exceda o fixado
nos regulamentos
e em geral todas as correspondencias
fóra das condições estabelecidas n'elles,
CAPITULO V

Taxas e portes
Art, 17.0 As taxas dos serviços telegraphicos
e os portes
das correspondenciae
postaes sào regulados pelas tabellas

n.OS 1, 2 e 3.
§ unico. O governo

poderá alterar estas taxas e portes
pam os harmonisar com os tratados c convenções internacionaes e bem assim determinar
o preço elo aluguer das
linhas telegraphicas.
Ârt. 18.0 O governo estabelecerá
as tarifas c provisões
regulamcntnres
relativas ás corrcapondenciae
telcgrapliicas
c postacs intcrnacionaos,
de accordo com os tratados c
con venções.
Art. ] 0.0 SiLO isentos ele taxa ou parle:
].0 Os telegrummas
de serviço tclographico
ou postal,
os boletins meteorologicos,
e os astronoruicoa
relativos ~í
hora official ;
2. o Os tclegrammas
particulares
do chefe do estado ou
expedidos em seu nome i
3. o Os telegrammas
officines de serviço interno que sn
tisfaçnm ás condições do artigo seguinte;
4. o 013 vales <lo correio, ns curtas de Oml'IO e os maços
de serviço publico não registados, permutados
ntr fuuccionarios do continente do reino, ilhas adjacentes
e provincias ultrnmnrinas ;
;).0 As
correspondencias
franqueadas
caídas cru refugo
ou reenviadas
por qualquer motivo;
G.o A correspondencia official, registada ou não, trocada
entre funcoionarios t lographo-posta
s.
Art. 20.0 Poderão ser cou iderados ofliciaes, q ualquer quo

seja o destinatario,
os telrgrammas
relativos a serviço publico expedidos pelo chefe do estado, ministros d'c-tado effectivos, secretarios geraes, directores gemes e directores das
secretarias (restado, governadores civis e chefes de repartição da direcção dos serviços telegrapho-postaes.
As demais aueloridades
ou funcciouarios
públicos,
tanto civis
COIllO
militares, poderão expedir telegrammas
ofiiciaes a
todas ou SlJ a determinadas
classes de funcciouarios e a
particulares,
nos termos e 110S limites que serão fixados
pelo governo em regulamento
especial.
§ 1.0 O direito de expedir telegrammas officiaes só se
trunsmitte , durunte os imp\'dimentos
de qualquer auctoridado ou funccionario que o pos~,na, ao seu substituto legal,
quando disto seja previamente
avisada a estação telegruphica a que interesse.
S ~.o As rospostns aos telegrammas oflieiaos só serão
isentas de taxa. ou go~arào de prioi-i-lude de trunsmissâo
nos casos expressamente
designados no regulamento respectivo.
§ ;3.0 As taxas dos telegrammas, que, não satisfazendo
ás condições regulamentares
forem todavia expedidos como
officines,
Rrri'Lo po:stcriormente pagas pelo empregado que
indevid.uneute os ti....
er acceitado para transruiasào gratuita.
§ 4." Oonsiderrun-se
revogadas
quaesquer
disposições
1 gae', vigenteR antes da publicaçào d'este decreto, conce<lendo a det('rminados
fnnocionnrios
auctorisações
pam
ex}> «lir tl'legranllllas
ofliciaes.
Art. ~ I. o Ficam sujeitos ao pagamcnto prévio de premios ou t:I.'I1S:
1." .A transmissào de telcgrammas offieiaes internacionaes;
~.o A tnxu de proprio, a pé ou :1, C:1\'1\l1o,dos trlegrammas ofliciaca de serviço interno que precisem d'csto modo
de distriLlli<;:to ;
H.o .A nansmissêo dos t<.I<'gr:1lnmas, embora de serviço
publico, l'xpt'didos por corporar;õc:-> a(llllinistr,ltivas ou inlititntns do bCllrficcl1('in, 011 por q\laesqlH'r fuuceiollfirios ou
alletoridalle
fóra do,; li lIlites estabclet:idos no regulalllento
.
.
')0 o
a <]\1(' l! refcr o :ntlgO - '.
.
.1.0 () 1(",isto da Cllrtas de officlo maços de scrvlço
pulJlicn c ;. ""u:\ t1istriblli ·:to por j>l'opl'io fi pé OH a eavallo,
('om l'.'(' 'p<;ão (1:\>1 )'('llleSSas <le. se·lIos e. d~ ~lltras t()nr~lllas
(Ie fl':t1lfplia, (los ]l]'(wcssos "leItol':\rs, jUlltc.mcs, c de IIIter "Sl' di' prcl'os pobrl';\ o elas correspondenclas
a que se re0
fel' o n." ü.u do artigo 1\:1.
§ nnico. O pr 'mio de registo c a taxa para proprio,
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das cartas do offieio e maços de serviço serão sempre pagos
adiantadamente
por affixação de estampilhas.
sujeitas a porArt. 22.0 A franquia de correspondencias
tes diversos, incluidas no mesmo maço, será regulada pela
de maior porte.
Art. 23.0 O governo determinará:
1. o As taxas a cobrar pelas correspondencias
apartadas
e outros serviços postaes;
2. o As taxas a cobrar pelas correspondencias
telegraphicas ou postaes, distribuidas
por proprio ;
3.0 O premio e as condições de emissão, entrega, endosso, substituição, pagamento e prescripção dos vales;
4. o As taxas, condições e epochas para a execução dos
serviços não especificados n'este decreto;
5. o Quaes os funccionarios,
cuja correspondencia
postal é transmittida
gratuitamente.
CAPITULO VI
Responsabilidades

do estado

Art. 24.0 O estado é responsavel :
1.0 Pela importaneia
das taxas dos telegrammas
nos
casos e nos termos indicados nos regulamentos;
2. o Pelas correspondencias
registadas
e pelas encornmendas postaes sem declaração de valor;
3.0 Pelas cartas, caixas e encommendas
postaes com
valor declarado;
4.0 Pelas quantias representadas
pelos vales nacionacs
legalmente
emittidos c pelas importancias,
recebidas na
devida fórma, para serem convertidas cm vales paga veis
em paiz estrangeiro;
5.° Pelas import:mcias dos recibos, letras, facturas e documentos análogos, cobradas por conta de particulares;
6. o Pelas importancias
cobradas para assignaturas
de
publicações poriodicas ;
7. o Pelos valores a que 80 referem os casos previstos
nos accordos c convenções intemacionaos.
Art. 2ô. o O estado paga:
1.o Ao remettente
de cada carta ou maço registado,
sem declaração de valor, extraviado
ou perdido, 91000

réis ;
2.D Ao remettente
de cada volume do encommendas posta~s, sem valor declarado,
extraviado
ou perdido, 3/}U00

réis

j
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3.0 Ao remettente de cada carta, caixa ou encommenda
postal com valor declarado:
a) no caso de extravio ou perda total, a importancia integral do valor declarado;
b) no caso de perda parcial, a importancia dos valores que faltarem, até ao limi~e da declaração;
4.0 Aos tomadores dos vales nacionaes, no caso de desapparecimento
d'estes, e aos depositantes
de quantias destinadas a serem convertidas
em vales pagaveis em paiz
estrangeiro,
se esses vales não tiverem sido emittidos ou
pagos aos destinatarios,
a irnportancia dos vales ou do deposito;
5.0 Ao remettente de recibos, letras, facturas e doeumentes analogos:
a) no caso de extravio, não chegando a effectuarse a cobrança, g~OOO réis por cada remessa;
b) no caso de extravio das quantias cobradas, a
imp0l'tancia cobrada, com deducção das despezas effectuadas;
6.0 Aos individuos que tomarem e pagarem assignaturas
para publicações periodicas, no caso de não serem as respectivas importancias
entregues
aos editores ou em preza·
rios das mesmas publicações, a importancía
cobrada com
deducção das despezas effectuadas;
7. ° Nos casos previstos nos accordos e convenções internacionA.es, o que ahi estiver estabelecido.
§ 1.0 Não serão restitituidas as taxas nacionaes dos telegramma
que forem suspensos, em virtude das disposições do artigo 15.°, depois de effectuada a sua transmissão pela estação de origem.
§ 2.0 A indemniaação, a que se refere o n." 1.0 d'este
artigo, não terá logar quando se tratar de correspondencias offieiaes.
§ 3.° Para o pagamento da indemnieação aos remetten0
tes de cartas com valor declarado, de que trata o n. ° 3.
d'este artigo, o valor elos titnl_o sujeitos a cur~o variavel.é
determinndo p la cotação official da bolsa de Lisboa no dia
do r gisto ou pela ultim.a anterior,
e n'aquelle dia não tiverem sido cotado o titules de que se tratar.
§ 4.0 A perda ou dc~apparecimellto
de parte do conteúdo de qualqll r encommenda postal, cal·t~ ou m~ço registado som valor d clarado, não dll. legar a indernni ação.
Art. '26.° O estado fica subrogado DOS direitos dos rem ttentes d cartas, caixas e encommenda~ postaes com valor d elarado, logo que pague a respectiva indemnisação.
4
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Art. 27.0 A responsabilidade
do estado cessa:
1.0 Quando a perda da carta ou maço registado ou da
encommenda
postal succeda em paiz que, por convenção
ou tratado, não tenha contrahido a obrigação de pagar indemnisações ;
2. o Sendo a perda motivada por negligencia do remettente;
3. o Provando-se SfH' falsa a declaração do valor;
4.0 Nos casos de força maior, com) gueTl'a civil 011 estrangeira, incendio, naufrágio, e outros eimilhantes ;
5.0 Quando as correspondencias,
oaixae, encommendas
postaes, vales ou importancias respectivas, tenham sido competentemente
entregues, mediante recibo;
6.0 Findo o praso marcado para a reclamação, quando
esta não tenha sido apresentada.
§ único. Para os effeitos do n." 4,° considera se caso de
força maior o arrebatamento
praticado por meio de violencia ou com mão armada para com os empregados ou os
conductores
de malas. Não se considera, porém, caso de
força maior o arrombamento
ou a subtracção praticada pc·
los empregados
a cuja guarda estiverem confiados ou por
cujas mãos passarem os valores ou corrcspcndencias.
Art. 28.0 O direito á reclamação por valores perdidos
ou extraviados prescreve passado um anno da data do registo das correspcndenciaa,
caixas ou cncounucndus
J.!()~taes, da emissão dos vales nacionaes, da entrega dos documentos para cobrança, ou do pAgaU\ento da ai:iSignatllra
para qualquer publicação periódica.
§ unico. O direito li reclamação pOI' valores perdidos ou
extraviados, nos casos previstos nos ,·pgulftmnntol:! e accordos ou convenções
internncionncs , prei:icrcvc TIOS pra~1I1:!
n'ollcs marcados.
Art. 29.0 O estado nâo é responsavel :
1.o Pelas consequencias
da ti ansmissão e recepção incorrecta de telegrarnmaa,
ou pela demora da transmissã
.
recepção e entrega de correspondencias
telegraphicas
ou
postaoa, caixas ou encommcndas;
2.° Pelo extravio de correspondencias,
exceptuando
os
casos previstos no artigo 2f). o
3.0 Pelos valores incluidos em cartas ou mAços ní\(1 n-gistados;
4.0 Pelos serviços não previstos n' iste d cr to c seus
regulamentos i
f).O Pelas
cartas ou maços confiado pelos particulnres
a08 distribuidores pura estea fazerem registar nas estações;
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confiadas
pelos particulares
aos dis6.0 Pelas quantias
tribuidores
para estes fazerem converter em vales telegraphicos 011 de correio j
7. o Pelo cx travio ou perda total ou parcial dos titulos
para cobrança
que não chegarem
a ser cobrados
alem
do limite marcado TIO artigo ~õ.o;
,
8.0 Pelas consequencias
dos erros 011 demora na transmissâo ou cobrança
dos titulos;
9. o Pelas consequencias
da interrupção
011 suspensão
das
publicações per iodicaa, cujas assignaturae
houverem
eido
tomadas (' paga ;
10.0 Pl?los prcjuizos
que possam resultar
de avarias
causadas nas COlTespondencial:l de qualquer
especie
.
' Das
enc nnmendns
postaes e nas caixas
com valor declarado
pelos nccidcntes do transporte I)U da manipulação.
§ unico, Os empreg;ulos
são, porém, pes onlniente responsaveis por todas as ilTeglllaridade~,
que dolosamente
praticarem
110 desempenho
das suas f'uncções.
CAPITULO VII

Inviolabilidade dos telegrammas e cartas
...\rt. ;jO. o () sf'gredo dOJ telegramrnas
e cartas é inviolavei, qualquer
que seja a auctoridade
ou o poder publico
qUlI pretenda
cI('vlls~al-(), (' s<'ja. qual for o fundamento
ou
0
pretexto allcga-l«, salvo o disposto no artigo 32.
Art. :31.0 Nenhuma auctOl'idade eatranha aos serviços teh'gl'apho-postae'
poderá n'elles intervir, excepto no caso em
que a sua intervenção
seja requisitada
pelos empregados
fi 'aquelles
serviço,
ou 1I0S delictos por elles ou contra
elk-s comnwtlidos.
0
Art. ;~~.o As disposições dos artigos 30.0 e i31. não
comprehendcm
os casos em que a allctorielade judicial compotente
intervenha
p:tm formação
ele processo
criminal.
N'este caso, porém, nellhuma allctoridade,juizo
ou tribunal,
póde fazer uu ordenar Vlll"<'jI) 011 busca nos archivos da dil"t'(,~;lO do," SCl"vj~os tel<'gTapho postaes ou nos de quaesquer
I"l'parti«;õ,'. 011 <,stnçõe d 'ella depenrlentf's,
nem por qUAIquer modo intt>l'vir dil"ect:lll1,'nte n'aq ~l~lle~ ISprviços) devendo
torlas:1'\ diligcncill , Icgalrwllte
rt'q.Ulsltaelas por aquellas auctori(lacle
(lU triulloae~,
ser exclu lvalllentc
exel"utndas
pelos cmpJ"(>ga!lo~ tclt'gl'Hpho-postae~,
pelo modo pre cipto nos
rcglll:tm ,~II tOI-l.
~ ullico. A nenhullla

.

auctoJ'ldade

é permittido

abrir

ou
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fazer abrir as malas ou saccos do correio, qualquer que
seja o fundamento ou rasão allegada. Os regulamentos de.
terminarão porém os casos em que, por suspeita fundamentada, essa abertura deva ser feita perante alguma auctoridade pelos empregados do serviço telegrapho-postal,
Art. 33.0 Os originaes, copias dos telegrarumas e as fitas
ou peças analogas, serão archivadas pelo tempo deterrninado nos regulamentos .
.Art. 34.0 Os originaes dos telegrammas só podem ser
patenteados ao expedidor e ao destinatario, reconhecida a
sua identidade. Só estes ou seus legitimos representantes
poderão obter, no praso regulamentar, certidão dos telegrammas transmittidos ou recebidos, excepto, quanto ao destinatario, quando o telegramma transmittido tiver sido suspenso
nos termos do artigo 15.0 d'este decreto ou por ordem do
expedidor,
Art. 35.0 As correspondencias postaes, emquanto não
chegarem ás mãos do destinatario, pertencem ao remettente, salvas as disposições expressas d'este decreto.
§ 1.0 O remettente de correspondencias postaes tem o
direito, provada a sua identidade, de as retirar, de suspender a sua transmissão ou entrega e de rectificar o respectivo
endereço.
§ 2.0 O governo reserva-ac o direito de affixar ou permittir que sejam affixadas, nos cnvolucros das cartas ou
outras correspondencias, etiquetas com annuncios, nos termos que serão determinados em regulamento especial.
Art. 36.0 As cartas caídas em 1'efugo serão abertas mas
não lidas, podendo, corotudo, verificar-se os nomes dos signatarios e os das terras d'onde vem datadas, para serem
devolvidas.
§ 1.0 Os objectos considerados refuqo terão o seguinte
destino j
a) As correspondencias epistolares que não possam ser
entregues aos destinatarios ou rcstituidas aos remettcntes,
serão destruídas j
b) Os jornaes, impressos, manuscriptoa sem caracter
epistolar, as amostras e encommcndas postaes, que não
poderem ser entregues, os objectos de oiro ou prata e as
pedras preciosas encontrados em cartas ou maços, os valores ao portador encontrados em maços cintados, e quaes
quer outros objectos de valor encontrados em COl'l'cspondencias, sel·tio vendidos.
§ 2.0 Os regulamentos providenciarão para os casos não
previstos n'este artigo.
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CAPITULO VIII
Estabelecimento
e exploração das linhas electricas
e dos serviços telegraphicos
do estado
Art. 37.0 Para o estabelecimento
das linhas telegraphicas, telephonicas,
pneuma:icas ou quaesquer outras, p0rtencentes ao estado e destinudas
á permutação
rapida de
correspondeucias,
poderá o governo aproveitar-se
das ruas
praças, caminhos e cursos de agua, ou de quaesquer via~
de communicação que sejaro do dominio publico, corntanto
que do estabelecimento das linhas não fique impedido o uso
publico d'essas vias de communicaçào.
~ unico. Ficam n'estes caso a cargo do governo unicamente as reparações dos prejuizos immediatamente
causados pelos trabalhos de construcção das linhas.
Art. 3~.0 Para o estabelecimento
das linhas do estado
poderá o governo:
1.o Collocar postes ou apoios em terrenos pertencentes
a particulares;
2.0 Fazer passar os fios conductores sobre as propriedades particulares;
3.0 Estabelecer supportes nas paredes ou nos telhados
dos edificios confinantes com as vias publicas, com a condição, porém,
de que esses supportes sejam facilmente
acccssiveie do exterior d'aquelles edificios ;
4. ° Estabelecer
fios conductores
parallelamente
ás fachadas dos editicios e na proximidade d'eetas ;
5.0 Estabelecer conductores subterraneos através dc terrenos pertencentes
a particulares,
com excepção de jardins, pateos e r cintos murados;
ti.o l':stabelet'el' linhas tolegraphicas aereas ou subterranea ao longo das linhas ferreas.
§ 1.0 08 tios aereos serão sempre colloeados pOI' fôrma
que os proprJctario~
dos terrenos ou edifícios, sobre os
quaes ou nos quaes clles cst(>j~1l1 e~tabelecidos.' possam
dispor livl'rll1cnte das SIlf\S propr-iedades para o fim a que
ellas SiLO c1cstmadas, e soffram o minimo prejuizo ou embaraço em consC'qnencia da cxistcncia da linhas.
§ ~.o O, proprietario8 dos terrenos ou edificios a que
se ref 1'0 o § 1.0 terão sempre O direito de fazer quaeaqu r obras do rcparalJtO, rcconetrucção
ou ampliação que
julgarem
convenientes,
m~sll1o qt_tando taes obras exijam
o afastltllH'nto ou a rcmoçno rlo~ fios, sem que devam por
tal facto qualquer iudemuisnção ao estado, comtanto que
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os empregados telegrapho postaes encarregados
da reparação das linhas sejam officialmente prevenidos com a necessaria antecedencia.
ao longo
§ 3.0 O estabelecimento de linhas telegraphicas
de linhas ferreas deverá ser feito por fórma que não Pl'ejudique os serviços de exploração e a segurança
dos comboios.
Art. 39.0 O~ proprietarios
dos terrenos confinantes com
quaesquer
vias de cornmunicaçào,
ao longo das qnaes 0:;tejam eatabelecidss
linhas telegraphics s pertencentes
ao
estado, são obrigados a não consentir nem conservar n'elles
plantaçôes ou construcções
que possam prejudicar aq uellas
linhas ou a sua exploração.
§ unico. A direcção dos servicos telegrapho-postaes
fará
intimar OH proprietarios que cornmetterem
qualquer infracção a este preceito, podendo, no caso de desobediencia,
proceder
destruição da parle das plantações 011 construoções que impedir o serviço das linhas, e fazer instaurar
processo criminal pam applicação
das penas comminadas
no artigo 58.0 d'este decreto.
Art.40.0
Os proprietarios
dos terrenos ou edificios aproveitados para o estabelecimento
de linhas a-reas 011 subterraneas
pertencentes
ao estado serão indemnisados
dos
prejuizos provenientes
d'esse estabelecimento,
quando assim o requeiram,
nos termos dos regulamentos respectivos,
pertencendo aos tribunaes ordinarios a decisão dos pleitos
relativos a estas indernnisaçõea.
O goverrto poderá, outrosim, reconhecer
e decretar a expropriação
por utilidade
publica do terreno qlle seja ncceseario adquirir cm certos
casos especiaes parà o estabelecimento
de quaesquel'
linhas, pertencentes
ao estado, C1Ú0S projectos tenham sido
feitos e approvados nos termos regulamentares.
§ unico. São applicaveis a estcs pleitos os processos
surnmarios
nsados nos de expropriação
por utilidade publica ..
Art. 41.0 Os proprietnrios
e locatarios de terrenos ou
edificios que tenham de ser atravessados
por linhas aercas
011 subterraneas
pertencentes
ao estado, ficam obrigados,
logo qlw para isso sejam intimados pela direcção dos serviços telegrapho postnes. a permittir
a entrada
nas suas
propriedades
a qllaesqnel' empregados
ncarregados do estudo, construcção 011 reparação d'cesas linhas, e a supportarem a oceupação das suas propri dades
mquanto durarem 011 trabalhos que a exigiram.
Art. 42.0 Nenhuma linha electrica,
aerea ou subterá
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ranea, destinada
a illuininação,
transmissão
de força ou
a qualquer outro fim, poderá ser estabelecida ou modificada sem que o projecto respectivo
seja submettido
á
approvação do governo, ouvida a direcção dos serviços telegrapho-postaes,
á qual compete outrosim fi~calisar durante a exploração d 'essas linhas, o uso que d'ellas s~ faz
e obrigar os seus proprictarios a adoptar as precauções necessarias para nâo prejudicar o publico, os serviços telegraphicos ou telephonicos do estado, ou os de em prezas legalmente estabelecidas,
Art, 43,° A construeção
dos edifícios destinados a estações telegraphicas,
telegrapho postaes (lU semaphorioas fica
sujeita aos preceitos geraes estabelecidos na legislação vigente com respeito á construcçâo
de edrficios públicos,
podendo o governo reconhecer
e decretar a expropriação
urgente pOI' utilidade publica dos terrenos para esse tim
necessnrios, e sendo inrlemnisados os proprietarios ou locatarios d'psses terrenos nos termos das leis,
Art. 44:,° Fica expre~samcntc declarado que os direitos,
pertencentes ao estado pelos artigos B7,o, 38,°,39,0
e 41,°,
não são tran feridos ás empl'ezas ou individuos concesaionarios das licenças a qne se referem os artigos 6,°,7,°,
8_°, 9.0 e 10,0 deste
decreto, nem se applieam
ao estabelecimento
de linhas que não sejam exploradas pela direcção dos serviços telegl'apho-p'lstaes.
Ar-t. 46,° Nos contratos qne de futuro se celebrarem,
para a concessão de linhas ferreas, será imposta aos concessionarios a condição de fazerem gratuitamente
o transporte do material e pessoal dos serviços dos telegraphos
do e tado.
CAPITULO IX
Estabelecimento

e exploração

dos serviços postaes

Ar-t. "'G,o O~ capitães e mestres de navios nacionaes, de
véla ou de vapor, sào ouri!r!l(!os a transportar gratuitamente !IS mnlas que o correio Ih s confiar nos portos portugn z tl r!p partida e esculu c onde arribarem.
A rt, 47, ° Os donos, agente 011 consignatm-ius
de navios
nacionacs ~ão rrspon-I\veis pnra com o correio pOI' todas as
ifi' gnlaridades
cdmlllettidas pelos seus capitães ou mestr ' nu serviço }lo.tal.
4. ,0 Os navios de vapor nacionnes que fizerem
cscnlu regulaI' nos portos portuguczes
poderão ser conai-
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derados paquetes, e como taes receber a competente pa-tente.
§ unico. Esta concessão só será dada aos navios de vapor registados e matriculados
nas capitanias dos portos do
continente do reino e das ilhas adjacentes,
que por tal facto ficarão obrigados a reservar
transporte
gratuito, em
primeira camara, aos empregado'!
que desempenharem
a.
bordo o serviço postal e bem assim pôr á disposição da.
direcção respectiva o espaço conveniente e apropriado para.
arrecadação
das malas do correio e manipulação em viagem das correspondencias
postaes.
Art. 49.° Póde tambern ser concedida a patente de paquete aos! navios de vapor estrangeiros,
fazendo escala
regular nos portos portuguezes,
se convier encarregai-os do
transporte das malas do correio para o porto ou portos do
seu destino ou escala.
Art. 50.° Os navios estrangeiros,
a que for conferida a
patente de paquetes, são obl'igados a transportar gratuitamente as malas do correio, sem limite de peso ou volume,
e gosam dos seguintes privilegios:
1.0 Preferencia no registo, tanto á entrada como á saída
do porto, e bem assim no ancoradouro;
2.0 Registo, tanto á entrada como á saída e no ancoradouro a qualquer hora da noite;
3.°' Desembarque dos passageiros, effectuado que seja o
registo;

4.0 Carga e descarga

noite;

5.0 Dispensa

simultaneas,

de visitas quando

quer de dia, quer de

não haja motivo especial

para se fazerem;
6.0 Despacho por e.ntrada ou saída, tan.t~ nos dias santificados como nos feriados, sob responsablhc1ade dos agentes ou consignatarios
das em prezas a que os navios pertencerem;
7.° Faculdade
para os capitiies se fazerem r presentar,
em todas as formalidades
do expedlent1j das alfandegas,
pelos seus agentes ou consignatarios.
§ 1.0 As patentes de paql\ete serâo confcl'i(las p lo director dos servi<,:os telegrapho-postaes,
com despacho pl'O
vio do ministro das obras publica.
§ 2.0 Os paqlletcs,portuguezes
gosarão de regalias igua s
ás dos paquetes estrangeiros.
§ 3.0 Fica o gov 1'00 auctorisado a pagar subv nçito
pela. conducção das malas muritimue aos navios de vapor
estrangeiros
que façam carreiras
rogulares
ntre os por-
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tos do continente do reino e os paizes estrangeiros,
quando as circumstancias
especiaes do serviço assim o exizio
rem.
Art. 51.° As ambulancias
postaes são propriedade
do
estado, ficando a sua acq'lisição,~con ervação e reparação
a cargo do thesouro.
Art. 52.° A tracção das ambnlancias postaes e a circulação dos respectivos empregados
são gratuitas em todas
as linhas férreas, embora não pertençam ao estado.
Art. 53.° Nos contratos, que de futuro se celebrarem
para a concessão de linhas ferrea-, será imposta aos conceasionarios a prestação gratuita
dos seguintes serviços
alem dos que foram designados no artigo 4õ.o
1.0 Transporte,
em qualquer comboio que a direcção
dos serviços telegrapho-postaes
designar, das ambulancias
postaes e dos empregados que manipularem as correspondencias;
2.° Concessão, nos comboios em que não forem estabelecidas ambulancias
po taes, de dois compartimentos
de
carruagem
de 2.a classe, para transporte
das malas de
correio e dos seus conductores ;
3. ° Transporte
do material e pessoal dos serviços de correios j
4.0 Limpeza externa das ambulancias postaes j
5.° 'I'ranspprte das encommendas postaes.
Art. 1'>4,° E o governo auctorisado a subvencionar,
na
proporção do seu peso, o transporte de malas de correio
que se realisar nos comboios expl'essos nacionaes ou internacionaes.
CAPITULO X

Privilegios e isenções dos empregados telegrapho-postaes
Art. 51'>.° O empregados telegrapho postaes, incluindo
os gtlarda-tios,
diHtribllidores ruraes, depositarios
de caixas de correio e vendedores de sclloa, poderão usar armas para defeza propria e do objr:cto de serviço, prender o delinquente
em fll1g.r~nte (~ehcto e. re?l~mar o auxilio das auctoridades
ndministrativas
e judiciaes e o da
força publica para o desempenho das suas attribuições. Se1':10 isentos de todos os enc •rrgos pes oaes do serviço admi11i trati vo e de jurado,
bem como da obrigação de aboletamento
mas ficam obrigado
a de empenhar os serviços
militares'a
que se refere o artigo 2.° d'este decreto.
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CAPITULO XI
Penalidades applicaveis aos contraventores
das disposiç6es
que regulam o serviço telegrapho-postal
Art. 56.0 Aquelle que, por inadvertencia,
destruir ou
prejudicar as linhas ou os apparelhos dos serviços telegraphicos ou telephonicos
do estado, ou os dos serviços particulares cujo estabelecimento
tenha sido auctorisado pelo
govflrno, ou os receptaculos
postaes, incorrerá na multa
de 2,$000 a 30,$000 réis, alem das despesas da reparação
se a houver.
§ unico. Estas despesas serão cobradas pelo processo das
execuções
fiscaes, que terá por base a conta formulada
pela direcção dos serviços telegrapho-postaes.
Art. 57.0 O crime de destruição
do telegrapho,
poste
ou linha telegraphica
ou telephonica,
a destruição ou córte
de fios ou postes, ou a opposição com violencia Ol1 ameaça
ao seu restabelecimento,
scrá punido nos termos do artigo
472.0 do codigo penal.
Art. 58.0 O proprietario ou locatario de terrenos ou edificios, que, depois de avisado nos termos dos artigos 39.0 e
41. o, d'este decreto, impedir ou embaraçar a collocação ou
conservação de linhas telegraphicas
ou de receptaculos postaes, será punido nos termos do artigo 188. do codigo penal.
Art. 59.0 Aq uelle que, sem auctorisação,
estabelecer
telegraphos ou signaos marítimos de qualquer systema, estações ou receptaculos
postaes, perderá,
nOR termos do
Ul,tigo 5.° d'este decreto, o material de que se S rvir, e
será punido com prisão correccional conforme o artigo 1>:38.0
do codigo penal.
Ar t. GO.o Aquelle qne fizer dcclf1J'A~·no falsa ele valor
contido em carta, caixa, ou encornmenda
que registar, incorrerá na multa do sextnplo do valor declarado.
1\1't. 61. o Aquelle que, sem auctoi-isação, ti ver d pcsito
de cartas para distribuir 011 expedi,', incorrerá na multa
de lO~OOO róis a 30~000 1'6i~.
Art, 62.0 Aquelle que transportar,
do umas parA. outraR terras, cartas ou processos judiciaes, não franqueados,
pagará de multa o sextnplo da taxa que lhes corresponder, como cartas nào frnnqucadas.
§ unico. As cartas ou processos judiciaes franqueados
com estampilhas
nito iuutilisadas
P ~Ia estnção postal ou
tclegraplto·postal
da procedencia,
srrão considorudaa para
08 effeitos d'estc artigo como não tendo franquia.
Q
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na pc na do artigo antecedente
os
Art. 63.0 Incorrerào
capitães, mestres, tripulantes
e passageiros dos navios de
véla ou de vapor, nacionaes ou estrangeiros,
aos quaes no
acto da visita de alfandega ou de saude forem encontradas
cartas avulsas não manifestadas.
Art. 64.0 O capitão ou mestre de navio que, á cbeeada aos portos do seu destino ou escala, não entrega~ a
mala 011 malas que lhe tiverem sido coufiadas, não se jus.
tificando por caso de força maior, incorrerá na multa de
50~)OOÚréis a 1006000 réis, imposta pelo ministro das
obras publicas, cornmercio e industria, sobre previa conSUlt9 da direcção dos serviços telegrapho
postaes.
§ 1.0 U dono, agente ou consignatario do navio é sempre reeponsavel pela multa imposta, quando não for paga
pelo capitão ou mestre.
§ 2.0 Na falta de pagamento eeguir-se-ha o procetlso das
execuções fiscaes.
Art, 65.0 As auctoridades
ou os funccionarios que nas
cartas de officio ou nos maços de serviço publico incluirem
correspondencia
particular,
ou tratarem de assumptos particulares em telegralllmas
officiaes, incorrerão na pena de
multa de ~OaOOO rérs.
Art, ü6.0 Aquelle que, auctorisado
para vender sellos
ou outras formulas de franquia, effectuar a venda pOI' pre·
ços superiores aos fixados, incorrerá na pena de seis dias a
doi' meze de prisão.
Art. 67.0 Aquelle que, sem auctori ação, vender habitualmente sellos ou outras formulas de franquias, incorrerá na multa do décuplo do s u valor, sendo lhe apprehcndidos os objectos d'esta natureza que tiver á venda.

TITULO II
OrlZ'uniliôaofio

do,,",liôervioolil

tole~l-nI)ho-postncs
no Jui:nlst

'rio

da". obras

publicas

CAPITULO I

Serviços internos e externos
AI"t. 6 .0 A sup rinteud ncia eui todos os serviços telegrapho-po t(\e~ .no continente do l:eino e ilhas ~djac.entes,
pl'rtPllc':lO ministro da obrns publicas, C.olllllH'r·clo; indn-.
trin, o ql1nl tr:\t:\ (. i"c'snh-(' rod,,~ o' JlPgoclos J'('~I)('ctl VOH por
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intermedio
da direcção dos seroiços teleqrapho-postaee,
que
faz parte da respectiva secretaria d'estado.
Os serviços telegrapho-postaes
a que se refere o artigo
1.o d'este decreto dividem-se em:
a) Serviços internos: os que pert.encem á secretaria d'estado;
b) Serviços externos: os que são desempenhados
fóra
da secretaria d'estado.
Art. 69.0 A organisação da direcção dos serviços telegrapho-postaes
será a que foi decretada no diploma relativo
á secretaria d' estado.
§ unico. O pessoal destinado ao serviço d'esta direcção
fará parte dos quadros adiante descriptos, comprehendendo
o numero de funccionarios necessario para o desempenho
de todos os serviços telegrapbo-postaes.
A sua nomeação,
promoção e vencimentos serão regulados pelas fórmulas fixadas n'este decreto, salvas as disposições transitorias
determinadas no diploma que reol'gani~a a secretaria d'estado.
Art. 70.0 A crganiaação dos serviços externos dos telegraphos e correios é estabelecida
pela seguinte fórma :
a) Serviços de construcçâo e reparação das linhas telegrauhicas, com duas circumscripções,
subdividida cada uma
em duas secções;
b) Serviços dos telegraphos e correios das cidades de Lisboa e Porto, divididos do seguinte modo:
1.o Serviço dos telegrnphos da cidade de Lisboa, dosempenhado pela estação central, subdividida em tres
secções, e pelas estações telcgraphicas
ou telegraphopostaes urbanas.
2.0 Serviço dos tclegraphos da cidade do Porto, organisado pela mesma forma do de Lisboa.
3. u Serviço dos correios da cidade de Lisboa, desempenhado pela estação central, subdividida em sete
secções, e pelas estações postaes urbanas.
4. o Serviço dos correios da cidade do Porto, desempenhado pela estação central, subdividida
m seis secções, e pelas estaçêes poetaes urbanas.
c) Serviços tclegrapho-poetacs
e seiuaphor-icos de cada
um dos districtos administrativos
do continente
ilhas adjacentes.
desempenhado
por esta, ..ões telegrapllicaR,
telegrapho-postaes,
postaes e serunphoricaa ;
d) Serviços das nmbulancias postaes, divididos cm duas
secções, com um responsavcl pelo respectivo material.
. Art. 71.0 Para a. COtlstl'UCÇ:LO, com, .rvaçâo, roparaçuo o
IDspecl,'llo ordiuariu das linhas c csta~õ('s telcgraphicna,
te-
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legrapho·postaes e semaphoricaa, pertencentes ao estado bem
como para a fiscalieação dos serviços telegraphicos ou telephonicos desempenhados
por em prezas ou particulares
será o co~tinente do reino dividi.do em duas cÍ1'cumscrl:pçõe;
telegmphtcas) com sédes em LIsboa e Porto, subdividida
cada uma em duas secções~ pelaseguinte
fórma:
1.' circumscripção

(Lisboa)

1. a secção - comprehendendo
os districtos administra.
tivos de Castello Branco, Leiria, Lisboa, Portalegre e Santarem - séde Lisboa.
2. a secção~-Icomprebendendo
os districtos administrativos de Beja, Évora e Faro -- séde Evora.
2.' circumscripção

(Porto)

La secção - comprehendendo
os districtos administrativos de Braga, Bragança, Porto, Vianna do Castello e Villa
Real - séde Porto.
2.3 secção - comprehendendo os districtos administrativos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Vizeu - séde Coimbra.
Os serviços relativos aos districtos administrativos
do
Funchal, Ponta Delgada, Angra e Horta ficam a cargo do
chefe dos serviços telegrapho-postaes
do respectivo districto.

§ 1.0 Cada cil'cumscripção será dirigida por um engenheiro do quadro de obras publicas,fcoadjuvado
pelos empregados do quadro telegrapho.postal
e dos quadros auxiliares de obras publicas que o governo designar.
§ 2.0 As linhas telegraphicas do estado estabelecidas ao
longo das linhas férreas de Lisboa ao Porto ficarão a
cargo da La circumscripção.
Da mesma fórma o serviço
de outras linhas de grande communicação poderá ser entreeue a uma unica circumscripçào,
sobre proposta fundame~tada da dir cção dos serviços telegrapho·postaes.
§ 3.0 Pertence igualmente ás eircumecrlpções a fiscalisação dos serviços te)~gl'aphicos publicos desempen~ados
p la empr zas de cammhos de ferro, na parte que é IOdei> ndente dos serviços de exploração dos mesmos caminhos
de ferro.
Art. 72.0 Em cada uma das cidades de Lisboa c Porto
os
rviços do telegrapho e do correio serão desempenhados scparaclmnente
e superin~cnd,idos por cl?it! funceionarios diffcl'eotcs com residencia n aquellas cidades. Esses
s l'viços t rão a orgaOlsação seguínte :

'.

.
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a) Serviço dos teleqrapho» da cidade de Lisboa comprehendendo:
I . o A estação teleqraphica central com tres secções:
1.a seC<;110- Para a manipulação dos apparelhos teIegraphicos
e distribuição domiciliaria dos telegrammas.
2. a secção - Para a taxação dos telegrammas,
arrecadação das receitas telegraphicas
e organisaçâo
das
contas respectivas.
3.a secç:1o-Para
os serviços de contabilidade,
secretaria, material e archivo,
2. o As estações teleqraphicas e teleqrapho-postaes urbanas.
b) Serviço dos teleqraphos da cidade do Porto comprehendendo:
1.o A estação telegraphica central organisada como a de
Lisboa;
2. o As estações telegraphicas
e tele.'Jmpho-postaes urbanas.
c) Serviço dos correios da cidade de Lisboa comprehendendo:
1.o A estação central dos correios, com sete secções:
1.a secção - Para a venda de sellos e outras formulas de franquia,
emissão de vales, recepção
de
aesignaturas,
cobrança de recibos, arrecadação
e entrega de rendimentos postaes com excepção dos provenientes das encommendas.
2.a secção - Para o serviço da posta interna, 6 calisação dos vendedores de sellos, abertura de malas e
entrega de correspondenciaa
officiaos, posta restante
e apartadas.
3. a secção - Para a manipulação
e expedição de
correspoudencias
ordinárias e offíciaes pum o continente do reino; abertura de malas e manipulação
de
correapondeneias
estrangeiras ; apprehenaão das correspondencias
transportadas
fraudulentamente.
4, a secção -Para
a manipulaçâo e expedição de
correspondencias
para as ilhas adjacentes,
províncias
ultramarinas
e paizes estmngeiros.
!,>.a secção - Para o registo de correspondencius
e
sua expedição;
recepção e abertura
dos volumes de
conespondencias
registadas c entrega d'estas aos distribuidores;
expedição de titules para cobranças.
G.a accção - Para o serviço das encommendas postaes,
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7. a secção - Para os serviços
cretaria, material e archi voo
2. o As estações postaes urbanas.

N." 3:)
de contabilidade,
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d) Seroiço dos correios da cidade do P01·tO comprehendendo:

1.o A estação central dos correios, com seis secções:
1. a secção - Para sei' viço correspondente
ao da 1."
secção da estação central do correio de Lisboa.
Para serviço correspondente
ao da 2,1\
2.a secçàosecção d'aquella estação.
3. a secção - Para serviço corresponden te aos da 3. a
e 4.a secções d'aquella estação.
4. a secção - Para serviço correspondente ao da 5. a
secção d'aquella estação.
6.a secção -.Para
serviço correspondente
ao de 6,a
secção d'aquelJa estação.
6.a secçào-Para
serviço correspondente
ao da 7.a
secção d'aquella estação.
2, o As estações postaes urbanas,
§ 1.0 O governo pôde alterar a distribuição pelas secções dos serviços indicados n'este artigo.
§ 2.0 Ü governo poderá estabelecer em Lisboa e Porto
o serviço de telegraphia pneumatica, quando para esse fim
haja verba no orçamento.
A organisaçâo
d'este serviço
será estabelecida em decreto especial, aproveitando-se
para
a sua execução, quanto possivel, o pessoal do quadro telegrapho- postal.
Art. 73.0 Os serviços dos telegraphos, semaphoros e correios de cada districto administrativo
são dirigidos por um
funccionario, que tem a sua residencia na respectiva capital, e que se denomina chefe do se7'Viço telegrapho-postal

do districto,
§ 1.0 Os serviço tclegrapho-postaes
das capitaes dos
di trictos serão desempenhados pOI' estl"lçõe.~.
§ ~.o Não se cOlllprehendelll nos serviços tele.rrapho
postaes dos districtos d Lisboa e Porto os serviços effectuados na' cidades de Lisboa e Porto, que serão organisados nos tel'IDOS do artigo 72.0
Art. 74.0
erão estabelecidas
ambulancias postaes nas
linhas férreas em que as conveniencias do serviço assim o
aconselharem.
§ 1.0 As am~ulancias p08tae.s [ormam duas. secções,. sob as
ordens immediatae da repartição dos correioa da dlrcc~ão
do serviços tclcgraphopostaes:
A primeim flCCÇ1tO compreh nde a ambulnncias dns li-
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nhas férreas do norte, leste, Beira Alta e Beira Baixa, ramal de Caceres e linhas do sul e sueste, e as de qualquer outra linha cujo terminus seja Lisboa;
A segunda secção comprehende as ambulancias das linhas férreas do Minho e Douro e as de qualquer outra linha cujo terminus seja o Porto.
0
§ 2. O governo poderá modificar esta divisão ou crear
novas secções, quando as necessidades do serviço o reclamarem, em vista do desenvolvimento da viação accelerada.
§ 3.0 O serviço de cada secção será dirigido por um
chefe de secção, exercendo o chefe da primeira secção as
funcções de fiel do material de todas as arnbulanoías e
sendo o chefe da segunda secção immediato do fiel.
§ 4. o As ambulancias postaes das linhas, que partem
de Lisboa ou Porto, serão servidas pelo pessoal do quadro dos correios de Lisboa e Porto; as que circularem em
qualquer outra linha serão servidas por aspirantes do quadro telegrapho-postal, com residencia nos pontos convenientes. Este pessoal será nomeado pelo director dos serviços telegrapho-postaes, mediante proposta do chefe da
repartição dos correios, ouvidos os chefes de secção das
ambulancias.
§ 5.0 O serviço de continuos das ambulancias será desempenhado por distribuidores supranumerarios de Lisboa.
e Porto, ou de outros districtos, com resideocia em pontos convenientes.
Art. 75.0 Será estabelecido o serviço postal aobordo dos
paquetes portuguezes que fizerem carreiras para a Madeira, Açores e províncias ultramarinas, quando as conveniencias do serviço o aconselharem e haja a competente
dotação orçamental.
§ 1. o Este serviço será desempenhado por primeiros ou
segundos aspirantes do quadro dos correios de Lisboa e
Porto Com residencia em Lisboa, nos termos dos regulamentos.
§ 2.0 Estes empregados, que se denominarão agentes
postaes embarcados, poderão ser incumbidos das funcções
de fiscalisação a bordo dos paquetes nos termos dos contratos Com as respectivas companhias de nav gação. As
instrucções para este serviço serão dadas de accordo com
o ministerio da marinha e ultramar.
Art. 76.0 Os chefes dos difler ntes aerviços indicados
nos artigos antecedentes, correapondcm-se com a direcção
dos .serviços tclegrapho-pcetace,
I' ccbem d' ,lIa ord IIS,
por lOtermcdio do respectivo chefe de repartição.
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Art.
o A ~xecução d2s serviços de telegraphos
e correios é Incumbida a estações. As estações dividem-se em
quatro categorias, a saber:
1.0 Estações telegraphicas - as que só executam serviços telegraphicos
ou telephonicos;
2. ° Estações telegmpho·postaes - as que executam alem
de serviços postaes, serviços telegraphicos
ou tele~honicosi
3.0 Estações postaes - as que só executam serviços postaes;
4. o Estações semaphoricas - as que são especialmente
destinadas
aos serviços de correepondeucia
entre o mar e
a terra e vigilaneia das costas, tendo alem d'isso a seu
cargo quaesquer outros serviços telegrapho-postaes.
§ 1.0 São denominadas urbanas, e constituem uma categoria distincta das outras, as estaçõas situadas dentro das
antigas barreiras de Lisboa, ou, em quaesq uer outras cidades, dentro da respectiva linha de circumvallação
ou de
barreiras. Desempenham
os serviços telegraphicos, telegrapbo-postaes ou postaes que o governo determinar para cada
uma d'ellas. Nas cidades de Lisboa e Porto as estações
urbanas,
em que houver serviço telegraphico,
servirão
umas de centros de dist1'ibuição telegraphica
domiciliaria
e outras apenas de estações de transmissão.
§ 2.0 Nas localidades em que não houver estações poderá, quando assim convier, sei' confiada a depositarias de
caixas de correio a recepção e expedição de correspondencias postaes e a sua entrega aos destinatários. A venda de
sel!os e outras formulas de franquia será feita pelas estações, pelos depositarios de caixas e ainda por vendedores
de sellos para es e fim devidamente auctorisados.
Art. 7 .0 As e tações, pelo que respeita ao pessoal, são
divididas em duas ela ses, a saber:
1.a classe - as que forem servidas por empregados
do
quadro tolegrnpbo postal ou do dos correios de Lisboa e
Porto' e cujos chefes se denominal'ão chefes de estação;
2.a' ela
as que forem servidas por individuos estranhos áquell
quadros, com .ou sem retribuição,
sendo per·
mittido acculDulnr esse serviço com quaesquer outras funcçõe~ publicas ou parti~ulares
compntiveis com elle: estes
individuo
sito d nominados encarregados de estação.
§ 1.0 As stações postaes, com excepção das centraes e
urbanas ele Lisboa e Porto, P rtellcem sempre á 2. a classe;
as o tl1\,õc eentracs de Li boa ~ Porto e as .llomaphorieas
P rt uc III à La clnsse i as 'staçoes t legraphlCas e telegra-
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phopostaes
serão de La ou 2.a classe, conforme as couveniencias do serviço aconselhem,
§ 2.° As estações urbanas, telegrapho-postl1es,
telegraphicas ou postaes, poderão ser de l.a ou 2.& classe, conforme as conveniencias do serviço aconselhem.
§ 3.° Os chefes e os encarregados
das estaçêes devem
ser caucionados nos termos d'cste decreto.
§ 4.° As funcçôes de depositarios de caixas do correio
e de vendedores de sellos poderão ser confiadas a individuos do sexo masculino ou feminino, mas sem retribuição
alguma paga pelo estado.
Art. 79.0 As estações, a que se referem os artigos precedentes, poderão ser estabelecidas
paI' conta do estado ou
por conta d'este e de corporações administrativas
ou particulares,
§ uuico. O governo estabelecerá
nos regulamentos
as
condições do estabelecimento
e exploração
das estações
estabelecidas
por conta de corporações administrativas
ou
de particulares
e as da sua reversão para o estado, satisfazendo aos seguintes preceitos:
1.o Os encargos do estabelecimento
serão sempre integralmente satisfeitos pelas corporações ou particulares
que
tenham pedido as estações;
2. o Os encargos de conservação c exploração das linhas
c estações serão di vididos entre o estado e essas corporações ou particulares
pelo modo que o governo fixar;
3.0 As receitas telegraphicas ou postaes pertencerão sempre ao estado, bem como a execução e direcção dos serviços,
em que não poderão ter ingerencia
as entidades que tiverem solicitado o seu estabelecimento.
Art. 80.0 O governo determinará:
1,° Os preceitos rl'~nlamentnl'''s
(10,\ Rcrviço<; telegrnphicoe c poataes e as condições
de fabrico, omissào,
venda,
validade e troca dos sellos e outras formulas de franq uia ;
2.° As condições de execução das convenções
telcgraphicas c postacs internncionnes,
comprehendendo
'as de
protecção dos cabos submarinos,
3. ° A abertura ou encerramento
das estações, a sua séde,
categoria e horário c os serviços que lhes competem;
4.0 O pl'eço e condições de aluguel' das linhas telographicas do estado, nos pcriodos de maior vacancia, e a importancin devida pelos serviços telcgraphicoa
executados
nas estações fóra das horas de aerviço ordinurio ;
f).o A organisação especial das ostnçõce dos cabos submarinos que venham a SOl' explorados directam ntc pelo
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estado, devendo, porém, para este fim, ser aproveitado
quanto possivel, o pes~oal do quadro telegrapho-postal.
'
§ unico , Os hnrarios norrnaes das estações serão alterados, por iniciativa dos empregados telegrapho-postaes
nos
casos indicados expressamente
nos regulamentos.
As' despezas occasionadas
pelas alterações requisitadas pelas auctoridades ou pelos particulares,
fóra d'estes casos, serão
directamente
pagas aos empregados pelos ministerios a que
pertencerem
essas auctoridades ou pelos particulares,
pelo
modo que será tambem estabelecido n'esses regulamentos.
CAPITULO II
Ensino profissional
Art. 81.° O ensino profissional dos empregados telegrapho-postaes comprehendc
especiahnente:
1.0 O ensino do uso e manipulação dos apparelhos telea
graphicos usuaes, a que se refere o n.? 21.° da tabella 6.
annexa ao decreto com força de lei de 29 de julho de 1886,
ensino que é mantido;
2. ° O ensino pratico dos serviços postaes;
3. ° O ensino do uso e manipulação de apparelhus telegraphicos especiaes ou aperfeiçoados;
4.0 O ensino espe<:ial, theorico e pratico, da telegraphia
submarina;
5. o O curso de physica industrial e construcçôo de I1pparelhos de physica, crendo no instituto industrial e commercial
de Lisboa pelo artigo 1().o do decreto de 8 de outubi o de IS!) 1,
01\ algum outro d'este instituto ou do do Porto que de futuro o
pos a substituir, e em que se comprehenda o ensino da cadeira de electl'oteclmia.
§ 1.0 A direcção dos serviços telegrapho-postaes
superintende,
nos termos do regulamento reepectivo, nos ensinos da que tratam os n.os 1.0, 2.° e 3.° d'este artigo. O
ensino n que AO refere o n." 1.° continuará
a ser rmrnsti-ado [unto das ('~taçõ 'S telogrnpbi<:3.s centraes de Lisboa
Porto, pooelluo tarn be~ s~r stabc!e~ido ~a estações
da outras t'apitacs dos d,strlctos administrati vos, quando
pllra este fim haja dotaç:lo orçamental.
§ 2.0 O ensino :.\ q~o sO,I'('fore. o 11.° 4.° d'e.ste a r ti~o
será mini itrado no ln .tituto induetrinl e commercial de LH!boa, (plalldo a~ cil'culIlstancias
o P l'llIittam e pelo modo
fJll o gov ,'no detcrrninHI'.
Al't. 2." O governo ('scolherá annualrnente entl'e os priI1Ic>Íroilc Rcgtlndo~ Il~pirantos elo qnaclro telegrapho-postal,
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ou, na falta de empregados d'essas categorias, entre os aspirantes auxiliares do mesmo quadro, os que devam ir cursar no referido instituto de Lisboa, ou no do POI·to,os cursos
a que se refere o n.? 5.° d'este artigo, ficando estes empl'egados dispensados do serviço durante o tempo lectivo, sem
prejuizo dos seus vencimentos e considerados na situação
de effectividade. O numero de empregados escolhidos annualmente para este fim não será inferior a seis. O modo
de escolha d'estes empregados, a verificação do seu aproveitamento, o praso para conclusão do curso, e tudo mais
que respeita a este ensino, será estabelecido pelo governo
em diploma especial.
Art. 83.° Alem do que dispõe o artigo 82.°, O governo
facilitará aos empregados dos quadros telegrapho-postal e
dos correios de Lisboa e Porto, quanto o permittam as conveniencias do serviço, a frequencia dos cursos a que se refere o n. ° 5. ° do artigo 81.° ou de outros que se reputem
uteis, mediante condições espeeiaes para cada empregado,
mas sem dispensa de serviço.
Art. 84.° Para admissão a qualquer serviço telegrapho.
postal, em que se exija o conhecimonto da manipulação dos
apparelhos telegraphicos, é condição essencial a approvação em alguns dos cursos a que se refere o n. ° 1.0 do artigo 81. 0, que só pode ser supprida pela carta do curso especial de correios e telegraphos, antigamente professado nos
institutos industriaes e commerciaes de Lisboa e Porto. Exceptua-se apenas d'esta disposição a admissão aos logares
de ajudantes do sexo feminino, cujo provimento se effectuará
nos termos fixados n'este decret·o.
Art. 85.° Fica expreseamente prohibido o ensino da manipulação dos apparelbos telegraphicos nas estações telegrapho·postaes ou telegraphicas, a não ser aos individuos
que se pretendam habilitar para propostos dos encarregados
de estação, ou para ajudantes dp sexo feminino, nos termos
dos regulamentos respectivos. E igualmente prohibido encarregar, mediante qualquer remuneração especial, algum
funccionario dos quadros telegrapho-postaes, de ministrar
o ensino sobre o uso e manipulação dos apparelhos telegraphicos a qualquer ajudante do sexo feminino ou encarregado de estação.
Art. 86.° ÜS eonductorcs dos quadros auxiliares de obras
publicas que obtiverem a approvação em todas as cadeiras do curso a que se refere o 11.°5.° do artigo 81.°, sorno
conservados quanto possivol na direcção dos serviços tolegrapho-postaes.
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CAPITULO III
Contabilidade
das receitas e despesas dos
Art. 87.0 A contabilidade
telegraphos e correios será verificada na direcção respectiva, que Hscalism-â a sua arrecadação e cobrança. A contabilidade do material respectivo oca a cargo da mesma

direcção.
Art. 88.0 São directamente
responsaveis
pat'a com a
fazenda pela pontual e exacta arrecadação das receitas:
a) Os fieis dos serviços dos telegraphos e correios das cidades de Lisboa e do Porto - pelo que se refere aos respecti vos serviços locaes ;
b) Os fieis dos serviços telegrapho.postaes
dos differentes
districtos - pelo que respeita aos serviços que lhes pertencem;
c) Os chefes e encarregados
de estações - pelo que respeita aos serviços d'estas.
Art. 80.0 Os chefes das estações telegraphicas,
telegrapho-postaes, postaes 011 semaphol"icas farão entrega das receitas nos cofres dependented do ministério da fazenda ou
onde lhes for designado, nos prasos e pela fôrma fixados nos
regnlamentos.
Art. 90.0 Os fieis terão o numero de ajudantes abaixo
indicados:
a) O fiel chefe da 2.:1 secção da estação telegraphica
central de Li boa.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
b) O fi >1 «hefe da 2.a secção da estação telegraphica
central do Porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) (J fiel chefe de 6. a secção da estação central dos correios de Lisboa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
d) O fiel chefe de 5.a secçâo da estação central dos COI'reio' do Porto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) O fi~1 dos armazens
,
, .. ' . . . . . . .
f)
H o is do
bcrviços telcgrapho.postaes
dos districtos
de nimbra e l~unchal
"
g) Os il('is dos sorviços telcgrapho-postaes
dos demais
dístrictos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
2

5
2
1
2
1

~ 1. o Os em pregados el~ s rviço .nas 1.as secções das estaçõcs c ntracs dos cOfr.elO de LIsboa e ~orto. serão todos cOII~i<l('rados como aJlHlantcs do re pectivo fiel, sendo
o

8 II

numero

menta s.

fixado

m harmonia

com as verbas

orça-
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§ 2.° Os ajudantes dos fieis são escolhidos pela direcção dos serviços telegrapho-postaes,
sobre proposta d'estes,
entre os aspirantes
pertencentes
á estação respectiva, o
aj udante do tiel dos armazena será escol hido sobre pruposta d'este entre os empreg ados do quadro telegraphopostal em serviço na direcção.
§ 4.0 O~ taxadores empregados nas 2.as secções das estações telegraphicas
centraes de Lisboa e Porto serão escolhidos pela direcção.
AI't. 9[.0 As contas correntes
tnensaes
das estações
serão reunidas e verificadas nas capitaes dos districtoa de
que dependerem,
procedendo-se
com ellas nos termos dos
regulamentos.
Este serviço será desempenhado
pelo chefe
dos serviços do districto respectivo ~ pessoal quo o coadjuvar. As dos serviços dos telegraphos (3 correios das cidades de Lisboa e Porto serão organisadas pelo pessoal respectivo.
Art. 92.0 As contas para julgamento
do tribunal serão
organisadas
nOG districtos
e aubmettidas
á direcção dos
serviços telegrapho-postaes
antes de remettidas a esse tr ibunal. As dos fieis dos serviços dos telegraphos e correios
das cidades de Lisboa e Porto serão orgunisadas
pelo respectivo pessoal e igualmente submettidas
~ídirecção.
AI,t. 93.0 O serviço de contabilidade
relativo a construcção e reparação de linhas e ao material de telegraphos e correios será feito em conformidade com os regulamentos especiaes.
A rt. 04.0 Os fieis, chefes e encarregados
de estação ficam obrigados a prestar cauções das importancias
abaixo
designadas:
1. Fiel, chefe da 2.a secção da estação telegraphica central

, 1:200l{OOO

do Lisboa

2. Fiel, chefe da 2.a secção da estação telegraphiea central

do Porto.

. . . . . . . . . . . . ..

3. Fiel, chefe da 1. a secção da estação central
dos correios de Lisboa , . . ... . . . . . . . ..

1 :OOOJOOO

2:000t$OOO

4. Fiel, chefe da 6.a secção da mesma estação 1 :f)OObOOO
5. Fiel, cln-fe da 1. a secção da estnção central
dOH correios
do Pol'to
'
. I :f>OO,~()OO
(j. Fiel, chef da 5 I' SCCÇiLO da mo-ma cstacão
] :000:)000
7. Fiel da~ ambulanciaa
postaes
.
[)OOJOOO
8. Fiel dos al'lIlll.Z('IlS ••• " .•••••••••••..•
400.)Ü()ü
H. Fie.is ~os serviços telcgrnpho-postaes
dos
dIHtrl<,toR. . . . • . . . . . . . . . . . • ..
4001)000

OI{])E~1 1)0 EXEI{('ITO

~.o

a:l

10. Chefes de estações-variavel entre 350~000
e 200,$000 róis, conforme o movimento da
estação.
11. Encarl'egados de estações telegraphicas ou
telegrapho-postaes, ou encarregados de
estações postaes que executem o serviço
de emissão de vales - variavel entre
180bOOO e 50~000 réis, conforme o movimento da estação.

§ unico. As cauções dos fieis acima designados serão
prestadas de prompto. As cauções dos chefes e encarregados de estação poderão ser, quando os interessados o requeiram, realisadas por descontos mensaes dos respectivos
vencimentos, nos termos dos regulamentos.
TITULO III
Organisação dos quadros do pessoal
-telegrapho-pos-tal
CAPITULO I

Designação do pessoal
Art. 95.0 O pessoal para os differentes serviços telegrapho-poiltaes será formado:
1.o De engenheiros do quadro de obras publicas, devendo preferir-se os que tenham patente militar, e do pessoal dos respectivos quadros auxiliares;
2.0 Dos funcciouarioe dos quadros telegrapho-postal e dos
correios de Li boa e Porto e dos demais empregados indicado n' ste de reto.
Art, !J().o Serão desempenbados por engenheiros do quadro de ouras publicas:
a) 08 logares da direcção dos serviços telegraphopostae indicados no diploma que organisa a secretaria d'cstado ;
b) O logares de chefes das circulllscripções telegraphica .
~ 1.0 Para coadjuvar o serviços dos chefes das eircumsc,:ipções t l<'graphicus ser;lo ?otllcados, em cada uma. d'ella , até dois condllctore e dois mnanuenses desenhadores.
§ 2.0 Os l'ngellhciros do" quadros. d obr~s publicas, que
tiverem mais de cinco nnnos de s rVlço na direcção dos ser-
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viços telegrapho-postaes
e que tenham demonstrado
a sua
competencia na especialidade,
serão conservados pelo maior
espaço de tempo possivel, n'esta corurnissâo, com os vencimentos e accesso que lhes pertencerem
pelo corpo de obras
publicas e minas e nas condições da respecti va organisa-

ção.
§ 3.0 Os conductores

dos quadros auxiliares de obras
publicas que estiverem nas condições indicadas no artigo 81. o
serâo conservados pcrmanentemente
nos serviços telegrapho-postaes,
com os vencimentos
e accesso que lhes pertencerem pelo respectivo quadro. Serão denominados conductores-telegraphistas.
Art. 97.0 O ministro das obras publicas nomeará, de
accordo com os ministros da guerra ou da marinha e ultramar:
a) 2 capitães ou officiaes subalternos de alguma das armas de cavallaria ou infanteria,
para o desempenho
das
funcções de chefes das 2. as secções das estações centraes
correios de Lisboa e Porto;
b) 6 sargentos do exercito ou da armada para o desempenho das funcções de fiscaes da posta interna.
§ unico. Aquelles officiaes servirão em commissão no ministerio das obras publicas, cornmercio e industria
sendo
promovidos na sua altura, e podendo conservar-se
n'esta
situação até serem promovidos ao posto de major. Os sargentos devem ser escolhidos entre os que estejam em serviço activo no exercito ou na armada, e deverão satisfazer
ás seguintes condições: ter bom comportamento,
seis annos
de serviço militar, sendo dois pelo menos no posto de primeiro sargento, curso completo de classe nas escolas rcgimentaes ou na escola pratica de artilhcria naval ou exames de disciplinas equivalentes.
Art. 98. o Ü quadro de empregados
pal'a o serviço dos
telcgraphos de Lisboa e Porto, pura os serviços telegraphopostaes dos dlstrictoa e circumscripçãcs tolegraphicas e para
o serviço semaphorico,
que se denominará quadro teleqrapho-postal, compõe-se de:
1U primeiros officiaes;
24 segundos offieiaes;
170 primeiros aspirantes;
210 segundos aspirantes;
240 aspirantes auxiliares;
2 fieis, chefes das segundas
socçõ s das estações telegraphicas centraes de Lisboa e Porto;
1 fiel dos armazens;
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19 fieis dos serviços telegrapho-postaes
dos districtos :
18 vigias do mar;
,
17 chefes de guardas-fios;
4 continuos, sendo 2 para a estação telegraphica
centrai de Lisboa e 2 para a do Porto.
§ 1.0 Os ofliciaes d'este quadro desempenham ordinariamente as seguintes commissões:
3 servem de chefes de secção na repartição dos telezraphos da direcção;
I:>
~ servem' de chefes dos serviços dos telegraphos das cidades de Lísbos e Porto;
21 servem de chefes doa serviços telegrapho-postaes
dos
districtos do continente e ilhas adjacentes;
4 servem de chefes de secção nas circumscripções
telegraphicas;
4 servem de chefes de secção das estações telegraphicas centraes de Lisboa e Porto;
3 servem de sub-chefes de secção na repartição dos telegraphos da direcção;
2 servem de sub-chefes da La secção das estações centraes de Lisboa e Porto;
1 serve de chefe da estação telegrapho-postal
de Coimbra;
1 serve de sub-ehefe d' esta estação telegrapho-postal
;
2 servem de adjuntos aos chefes das l ." secções da~
circullIscripções
telegraphicas,
§ 2.0 Os aspirantes desempenham o serviço das estações
telegraphica
centraes de Lisboa e Porto, o das estações
de 1.3 classe de qualquer categoria e coadjuvam o das secções das circumscripções,
Os primeiros aspirantes servem
também na repartiç:lo elos telegraphos da direcção, bem
como o tiel dos armazena§ :3,0 A escolha dos primeiros e segundos officiaes e dos
primeiros a pirantes que devem servir em commissão na
repartição dos telegraphos da direcção será feita mediante
concurso documental entre os empregados d'estas classes.
~ 4,0 0::1 logares de ellcmngadus de se1'viço nas estações
t I O'l'aphicaH centraes de Lisboa e Porto, destinados a diI'igi~ o ervir,'o de cada turn,o .de em pregados, serão desempenhados por segunào
ufliciaes, quand? o~ qua<ll'?s possam ser ampliados, e actllalr~lcnte P<)I'pl'lm~ll'OS asprrantes
acolhidos li vremente pelo director dos serviços telegraphopostacs.

~ ;>.0 Os fieis dos serviços dos telegraphos

Lisboa

e Porto

silo

qui parados

da cidade de
em categoria honorifica
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aos primeiros officiaes, o fiel dos armazena aos segundos officiaes e os fieis dos serviços telegrapho-poetaes
dos d istriCt08 aos primeiros aspirantes. Não podem, comtudo, ser chamados a desempenhar,
ainda que provisoriamente,
os logares que competem aos empregados
effcctivos d'estas categorias.
Art. 99.0 Alem dos funccionarios do quadro telegraphopostal haverá as seguintes classes de empregados
estranhos aos quadros.
- ajudantes do sexo feminino i
- encarreqados de estaçõa i
- machinistas teleqraphicos para o serviço elos appal'elhos telegraphicos
especiaes e para o de pequenas reparações de instrumentos
nas estações telegraphicas
centraea
de Lisboa e Porto ou para serviços telegraphicos cspeciaes.
-sel'ventes
para as estações telegraphicaa
centraes e
para os armazens da direcção.
§ 1.0 As ajudantes do sexo feminino não podem ser chamadas a servil' nas circumacripções
telegraphicas
nem nas
estações telegraphicas
centraes de Lisboa e do Porto, podendo todavia sel-o em qualquer outra estação d'estas duas
cidades.
§ 2,0 Os encarregados de estação terão
sua custa, pam
os substitnirem
nos seus impedimentos
legaes, propostos
da sua escolha e de sua exclusiva confiança, estranhos ao
quadro telegrapho-postal,
mas approvados pela direcção dos
serviços respectivos. Os propostos não têem responsabilidade
directa para com a tazenda nacional;
essa rcsponsabilidade pertence inteira e completa aos encarrcgudos
de estação, os quaes terão em juizo, sobro aquelles, todos os direitos e acções qne a fazenda nacional tem sobre os s us
exactores,
logo qlle tenham entrado DOS cofres publicos
com a importaneia
de qualquer' alcance em que forem encontrados.
§ 3.n O numero e os vencimentos ou jomaes dos empregados de cada uma das quatro cla ses indicadas n'cste
artigo serão rigorosamente
descriptos annualmente no orçamento geral do estado, em harmonia
com as nece sidados do serviço.
§ 4,° Os empregados d' stas diffcrcntes classes aerão distribuidos couv nient mente, podendo os encarreqado« ser
transferidos
de limas para outras estações de 2,a elas ,
mas não podendo Bel' tomporaria ou dofinicivam
nte mpI'gados nas de 1.a classe on lli\K l'l'pal'liçii .~ (1:\ (1il'('c,':LO,
§
No CaRO de faltlt impr vista d· um encarregado
á

:>.0

OIWlm
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de estação poderá ser chamado a substitui I-o transitoriamente, individllo idoneo, abonando-se-Ihe até400réis dia rios.
Art, 100.0 O quadro de empregados para o serviço dos
correios, que se denominará quadro dos correios de Lisboa
e Porto, compõe-se de:
I chefe de repartição
da direcção
dos serviços telegr:lpho p08UH>S;
1;3 pri meiros officiaes ;
.1 tif'IS, chefes de secç to nas estações centraes dos correios de Lisboa e Porto;
1 fiel, clu fe da I." secção da ambnlancias postaes ;
segundo
ofliciaes ;
40 primeiros nspiruntes ;
(i0 ~egllnoos aspirnntes;
70 a piruntes Auxiliares;

ln

lK r-ontinuos.
§ 1.0 Os ofTiciaes d'este quadro desempenham
mente as srguintl's comruiseõcs :
;) servem dc chefes de secção na repartição

ordinariados correios

da dirf'cçiio;

2 ~ervelll de chefes dos serviços dos correios das cidades

de Lisboa e Porto;
7 st-rve m de chefes de secção nas estações centraes dos
correios de Lisboa c Porto;
1 serve de chefe da 2.' sccçâo das ambulancias postaes ;
;) '('rvern de sub chefes de svcçâo na repartição dos corrcios da duecçâo ;
l O ~crVe1l1de sub chefes de secção nas estações centra' s
dos correios de Li-boa e Porto;
2 crvern de sub chefes das secções das nmbulancins
po .tao ..

'S 2.0 O nspirnntes
desempenham o serviço de correios
nas
stll\,ões c' '!ltmEl, ele Lisboa e Porto e nas ambulancias P" .taes ou ostaçêes
postaes urbanas de l.~ classe.
Os primeiree II -pirnntea s n-vem tain bem na repartiçâo dos
correios da dil'l'eçao.
g H.o I;~ applieav I no pc soaI d'o ~e quadro II doutrina
do
:LIl do < I'tigo 98 o no que respeIta á escolha do que
deve sC')'vir 111 ('oJllmissào na direc..-:1o.
~ .Ln Os fiei. do qUlldrO dos t?l'l'eios de Lisboa e .Porto
1.)('Jll a'l1im () iiel <laR amhulanc1Hs
postam; suo eqtuparado!! rll1 ('at('gnria hOlloritil'~ aos primeiros {)~ciacs d'este
q l1IHlrO 111\.0 pod( 11<10 tod:wlH dcsCll1p('nhar, moda que pr'oviliorin:l1<'lltr ll'I fnocçõt's qlle ('ompetem a. esses otlieiaes.
§ 5.0 lIa~ ni, alcIll d'estcs fuocciollarios, os serventes
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que forem necessarios, sendo o seu numero e a importancia
dos respectivos jornaes fixados annualmente
no orçamento
do estado, de um modo definido e preciso.
Art. 101.° Os logares de chefe dos serviços a que se referem os artigos 72. ° e 73.°, o de chefe de 2. a secção das
ambulancias e os de chefes de secção das circumscripções
telegraphicas são de commissão e escolhidos livremente pelo
ministro, pelo modo seguinte:
a) Os Jogares de chefes dos serviços dos telegraphos das
cidades de Lisboa e Porto, chefes dos serviços telegraphopostaes dos districtos de Lisboa, Porto e Coimbra, chefes
de secção das circumscripções
telegraphicas,
bem como os
de chefes da 2.a, 3." e 4.a secções da repartição dos telegraphos da direcção - em primeiros offlciaes do quadro a
que se refere o artigo 98. ° ;
b) Os logares de chefes de secção da repartição elos correios da direcção e chefes dos serviços dos correios das
cidades de Lisboa c Porto - em primeiros officiaes do quadro a que se refere o artigo 100.°;
e1- Os logares de chefes dos serviços telegrapho-postaes
dos districtos não designados na alinea a) e os logares de
ch.fes de secção das estações telegraphicas centraes de Lisboa e Porto -- cm primeiros Oll segundos officiaes do quadro a que se refere o artigo 98.°;
d) Os logares de chefes de secção das estações centraes
dos correios de Lisboa e Porto e chefe da 2.a secção das
ambulancias postaes - em primeiros ou segundos officiaes
do quadro a que se refere o artigo 100.°
§ unico. Os empregados dos quadros de qualquer categoria podem desempenhar
serviços corrcspondeutes
a empregados da categoria
imrnediatamcnte
superior, quando as
eonveniencias
do serviço o exijam, nbonando-sc-lhe a differença dos vencimentos de categoria.
Art. 102.0 Poderão ser incumbidos de visitas fiscacs extraordinarias
ou de implantar
serviços novos em qualqu r
localidade, os officiaes e aspirantes que tenham compct mcia para essas com missões.
Art. lO:Lo Ficam expressamente
prohibidas as permutações de legares entre quaCi:!q11er cmprogados dos quadros a
que se referem os artigos Ü, .0
100.0
Art. 104.°
pessoal para o serviço da distribuiçãc domiciliaria no continente
do reino e nas ilhas adjacent s
formuni um quadro especial que será composto de:
328 primeiros distribuidnres (2;-)2 pant o servi '0 postal
de Lisboa, e 7G para o serviço postal do Porto) j
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~68 segun,dos distribuidores (122 pa,ra o serviço telegraphico de LIsboa, e 46 para o serviço telegraphico
do
Porto) e os que forem destinados aos serviços de que trata
o § 3,°
380 terceiros

distribuidores
(para o serviço telegraphico
e postal fóra de Lisboa e Porto).
§ 1.0 Em Lisboa e Porto haverá uma classe de empregados denominados fiscaes de posta interna, para, sob as ordens dos officiaes a que se refere o artigo 97.°, verificar o
modo por que os distribuidores
desempenham os seus serviços, dentro c fóra das repartições, e executai' o mais que lhe
for determinado nos respectivos regulamentos e instrucções.
Estes logares serão desempenhados
em commissão por officiaes inferiores do exercito, nos termos do mesmo artigo.
OS 2.° Em Lisboa e no Porto haverá tambem
uma classe
de distribuidores,
denominados dioisores da posta interna,
escolhidos entre os que tiverem, pelo menos, dez annos
de bom e effcctivo serviço na classe, e cujo numero será
fixado por decreto, no começo de cada anno economico, em
harmonia com as necessidades do serviço,
§ 3,° Em Lisboa e Porto serão estabelecidas,
quando
para isso haja dotação orçamental especial:
a) A classe de - encarregados de abertura de receptacu-

los postaes;
b) A classe de - marcadores de correspondencla.
Estes empregados terâo os vencimentos e a categoria dos
segundos distribuidores,
a cujo quadro pertencerão.
§ 4,0 Os primeiros e scgundos distribuidores não podem
ser chamados a servil' fóra da area do serviço da distribuição urbana e suburbana das cidades de Lisboa ou Porto,
§ f), o Os terceiros distribuidores nâo podem ser chamados a servir f(ira do concelho para que forem nomeados,
mas podem d'elle er transferidos por conveniencia do serviço. Serão distribuidos
pelas estações do concelho r"spectivo, para dosompenbo cumulativo dos serviços de distribuição tel graphica e po 'tal, e servirão nâo só na area urbana da locnlidadc, mas também nos arrabaldes, quando
seja ncce ario.
§ li.Q O serviço da posta rural será executado po~ pessoal pago a jornal. O governo, cm ~·egulamento. espeCl~I, fixará as condiçõe e modo ~e udrm.~são. e demissão destes
distribuidor
,as regras de fixação dos ]ornaes que lhes de
vam 01' abonados no differcntes concelhos, e os desconto~ por motivo
disciplinares
o p.ar,a. a fo;maç~o de um
fundo especial para abono de subsidie aos inválidos.
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Art 105," O serviço das circumscripções telegraphicas
será dirigido pelo respectivo chefe coadjuvado pelo pessoal pcrtencente
ao quadro de que trata o artigo 98,°,
pelo pessoal auxiliar de obras publicas e pelos chefes de
guarda-fios, sendo estes ultimas distribuidos como convier
'<1.0 serviço,
Para os trabalhos de conservação e reparação, a rede telE'g,'aphica do estado será dividida em cantões, cada um dos
qllae~ ticará a cargo de UlU gnarda fios, podendo reunir-se
diff ...rentes cantões para constituir uma sub-secção, que ficará a CHl'gO de um cabo de guarda-fios.
§ 1.0 Os cabos de gllarda-tios e os guarda-tios são pa!~()S II jornal.
§ 2,° O governo, em regulamento especial, fixará os pre«eitos pal'a a divisão <la rede tolographica
, bem como as
condições c modo de admissão e domisaão elos guarda-fios,
as I'f'gl'as de fixação dos jornaes que lhes devem ser abonados nas differeutes localidades, os descontos por motivos disciplinares
e para a formação de um fundo especial destinado para abono de subsidies aos invalidos.
§ 3, ° Para serem legalmcnte in vestidos nas funcções e attribuiçõcs de agentt-s de policia devem os chefes e cabos de
guarda-fios, e os guarda-fios, antes de entrar em exercicio,
apresentar as suas nomeações aos juizes de direito da comarca ou comarcas onde servirem, os quaes lhes deferirão
juramento
de bem e fielmente cumprirem os deveres de
e cus cargos,
Art, lOG,O ~el'ào nomeados, por despacho do ministro, distribuidores aupranumernrios
para subetituir os distribuídores impossibilitados
por motivo de doença, ou ausentes por
qualquer moti vo, C desempenhar os serviços que lhes são
designados n'cste decreto ou quacsqucr outros determinados pela direcção respectiva,
§ 1.0 Os distribuidores suprnnumcrarios serão chamados
a nctivirladc pela ordem das R119S antiguidnd :; nas estaçõce
a qnc pertenecrem c em igualdade d'e ta pela ordem das
suas antiguidades

na classe.

§ 2,° Os mesmos distribuidores
quando dcaempcnhem
as funcções de continllos nas alllblllancias postac~ ou eondnzam malas fct'hadaR na,:; li Ilhas fcrr 'a~, nlto pcre berí'lo
o vencimcnto
dinrio conRigna<l TIO artigo 12(i.o, mas 8()mente a g,,:ttitirac;i\o fi q ne ~(' 1'C'fl're o artigo 12H.°
Art, 107,° (inundo as net'<,s~id:t(l(·" dI) Rt'rviço eXijam o
anglllento dos qUlIdroR fixados p<,!os Etl'tigos 08,0 e 100,°,
o governo, sem alterí\)l'to das disposições funclnrncntaos
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CAPITULO II
Nomeações

e accesso

Art. 108.° São de nomeação regia o chefe da repartição
dos correios da direcção dos serviços telegrapho-postaes
os
primeiros e segundosofficiaes,
08 fieis, os primeiros e' segundos aspirantes e aspirantes auxiliares.
Todos os outros empregados são nomeados pelo ministro em portaria, sobre proposta do director dos serviços
tclegrapho postacs, com excepção dos depositarias de caixas e vendedores de sellos, que serão nomeados pelo mesmo
director
Art. 10D.o Todos os legares dos quadros a que se referem os artigos ~I .0 e 100.° e os de primeiros, segundos
e terceiros distribuidorcs
S.10 de serventia
vitalicia.
Não são de serventia vitahcia os seguiutee logares:
(I) Encarl'Pgauo, de estllção e depositarios de caixas'
b) Ajudantes do sexo feminino;
,
c) Mnchinistas
telegraphicos;
d) Cabos de guarda-fios e guarda-fios;
e) Serventes;
f) Di8tribuidores rurnes.
A rt. 110.° São do li vre nomeação:
1.0 O fiel dos armazen
em primeiro aspirante do qlladro telegrapho-postal,
que preste a devida caução;
2. ° Os continuas dos quadros tclegrapho postal e dos
COIT io entre os primeiros
distribuidores
da respectiva eidado, que tiv rem dez annos de serviço sem nota na classe;
3. o O. encarregndos
de e itaçâo, ajudantes e chefes de
guarda-fio
cm individuos
que satisf<tçam ás condições
indicadas n'cste decreto;
4.0 Os machiuistne
em individuos idoneos para o desempenho elos serviços que lhes deverem ser commettidos ;
5.° Os ::;t'rv!'ntes.
§ unico. Ficam salvas as disposições da lei de 26 de junho de 1, ~nácerca do offlcines interiores do exercito.
Art. 111.° O lognr de eh sfe da. r partição dos correios é
de
rv ntia vitalicia c serú provido por concurso entre os
priuiciroa offil'ilL(,~ do' quadros a que se referem o' artigos H '.0 c IO().o, <1'1 teuhnm um curso superior ou mais de
dez annos de UOIll e effecti vo sel'vi~o na classe.
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o governo fixará as demais condições em que devem realisar-se estes concursos,
§ unico. Na falta de concorrentes que satisfaçam a estas
condições será o logar exercido em commissão por um primeiro official de alguns dos qnadros a que se referem os
artigo 08,0 e 100,0
Art, 112,0 As vacaturas de primeiros e segundos officiaes serão providas por concurso entre os empregados da
classe immediatamente inferior do respectivo quadro, que
satisfaçam ás condições seguintes:
1.a Para ser adniittido aos concursos dos logares de primeiros e segundos officiaes do quadro telegrapho.postal,
é condição indispensavel ter a carta do curso de mestre de
artes physims) a que se refere o decreto de 8 de outubro
de 1881, ou a carta do curso especial de correios e tele.
graphos antigamente professado nos institutos industriaes
e commcrciaes de Lisboa e Porto, ou a de algum dos CUI'.
sos que nos termos do n.? 5.0 do artigo 81.0 d'este decreto
substitua de futuro aquelle curso de mestre de artes p/r!Jsicas;
2. a Para ser admittido aos concursos dos logares de primeiros e segundos officiaes do quadro dos correios de
Lisboa e Porto, é condição indispensavel ter obtido previa
approvação em um exame especial, cujos programmas serão opportunamente publicados.
§ 1.0 Serão excluídos dos concursos, nos termos que serào fixados pelo governo, os empregados que tenham tido
mau comportamento.
§ 2.0 Os fieis dos serviços telegrapho-poslaes dos districtos, com mais de cinco annos de bom O effectivo serviço
n'esta classe e que satisfaçam II, l ." condição indicada
n' este artigo, poderão ser ndrnittidos aos concursos de segundos officiaes do quadro a que se refere o artigo 98, o
Art. 113.0 Os logares de fieis, com excepção do de fiel
dos armazéns, serão providos por concurso de provas praticas.
§ 1.. Para ser admittido ao concurso'para os Jogares de
fieis dos serviços dos telegraphos ou dos correios das cidades de Lisboa e Porto e de fiel das 11:! bulancias postaea
é nccessario ser primeiro ou segundo official de qualquer' dos
quadros a que se referem os artigos 9 ,O e 100. o o prestar
a caução devida.
§ 2.0 Para ser adrnittido aos concursos para os legares
de Heis dos serviços tclegraphopostues dos districtos é
preciso ser primeiro ou segundo aspirante d qualquer
d'aquelles quadros e prestar a caução devida.
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§ :3,0 O governo fixar:! a' domai' condições e as epochas
em que devem realisar-sc
.stcs concursos,
§ -l. o Não hav('nd" empr 'gados das categoria~ de ignadas IIOS *§ 1." e ~. o que possam prt' itur a eau~'fl.o devida,
o concurso será aberto entre empregados
das categorias
irmuediataments
inferiores, e na falta d'cstea entre individuos c .trunhos aos quadros quc tenham exanu-s de instruoçao primaria c francez c satifa~~lI11 à coudiçães do § 1.0
do artigo 116.°
Art. 114.° As vacaturns
de primeiro
c segundos aspirantes 8 'rl\o providas
nu elllpregados dlt ela-se immediatameute inferior do rt-sp ctivo quadro, uma vez por concurso, outra por antig1lidade.
§ único. Serão '. 111idos de promoção
os cmpI' >gados
que por mau comporrumento
t(>lIham merecido C6 'a exclusão, nos t rruos (iU "rão fixados 11(')0 uovcmo.
Art, 11;),0 t\fw ~ nrlo :tl'l'ro\'arlo nenhum do concorrcntes a qualquer
vucutura lia.' eia"~H'S a qU(' se referem 08
a)'ligoH 11~,() e 114,°, ou nuo havendo concorrentes,
ubrire-hu 110\'0 concurso ('nlrp os ('II)!ll'cg-a(lo, da l'11II<SI' immedintamente
inferior
áquella ('III '1"0 priuiciro foi ulx-rto ; c
se ainda II' >,te ':1:-;0 neulllllll COIll'O!TI'II!C
fOI' apf!rovu,lo,
ou
niio hO\lvrr con('ort' nt(>,, abri)'-sl'-ba noyo COII('IU'tiO,
a
<In'" ~(,I'ao :ulmitti!lo.' qual', qllPr clllJ))'(·ga(los cio l'('spectivo
quadro;
OC"('IHlo 'l}tI'IHl(')', I' qm' II' "t!'~ 'I Jl('llI'I:l"S ~crào
luulltida, as l'()lldi~,oc 1," Il ~.:1 P as disp()~i~o,'" (lo 1." do
artigo II ~,o com n'~II(,ito ;1, habilita 'oC. (' l'ompol'tamento
do~ COIH'IlrI'('IlI<' .... 'a falta dI' pn'l)l'pg- dos {'Olll os rl'<jui"ito indi(':Hlo, no artigo J l~,o ,(,1,1.0 os log-ar('~ (le oflh'iaps
d()~ qU:1I1ros a (J111' SI' )'(11;'1'1'111o~ artigo, !) o c 100,° pr!!Ilcbiclmi PO)' concurso
U (I"t'
. ('1':10 adlllitticlos
in(lividllos
(' 'tranlto,
:\ c SI' qUH(!r",. qu 1'1' Jl ,ti'":1II (,lIt(, satilifit<;lIrn
:\s ('oIldi~()l' l,a c :!," elo llIC ')110 artigoo 112,° C á do § 1.0
dI> :tnig') 11 (i, o
AI't. 1 Hi o O IO;;lll'l>. (h, a,'pil':\lIh' :lll,-iliar s dOti qua.dl'o a IJlle
'l'cf,'rclll
o: artigo \I .0 (l 100,0 1'1'11.0 provi-
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pirantes do quadro tdegrapho.postal.
Não havendo individuos n'estas condições será o total das vacaturas preenchido nos termos da alinea anterior.
§ 1.0 ::llí podem s.er .a~mittidos aos concur~os de que
trata a alinea a) os individuos do sexo masculino que satisfizerem ás seguintes condiçõo :
1.a er portuguez ;
2.- NtLOter mais de vinte cinco nem menos de dezoito
annos de idade;
3. a Não pad ecer doença contagiosa
e ter a necessária
robustez para o serviço;
4.· 'I'er bom comportamento moral e civil;
f). a Ter satisfeito ~\.lei do recrutamento.
§ 2.° Alem das condições e tabelecidas no § 1.0 é necessario:
a) Para ser admittido
ao concurso para os logares de
aspirante auxiliar do quadro estabelecido prlo. artig? !l8.0,
ter approvaçào
em algum dos curaosde
rnaru pulaçâo dos
uppnrelhos tel gl'nphicos professados nns estaçõ s c~ntr~('s
de Lisboa c do Porto, e e 'ames do instrucção prlmal'lH,

e francez ;
b) Para Bel' admittido

ao concurso para os lognres de
aspirante auxiliar do quadro a quc se refere o artigo 100.°,
ter exames de instrucção primaria, franeez e inglez.
§ 3.° O governo fixarlÍ em regulamento especial as epo,
chas dos COnCl1l'<,OS,a formação dos jurys respectrvo , e
quaes as disciplinas
dos cursos dOR lyceus, dos in titutos
industriaca
c commorcines ou das escolas iudustriaes
cuja
approvnçâo é nccesenrin para satisfazer nos requisitos acima indicados.
§ 4.° A nomeaçao será considerada como provisor ia durante um anno; findo sse prnso, o ministro, em vista dus
informações
que Ihc forem prestadas
ácerca do serviço
d'nquelles empregados,
confirmará a sua nornençno ou de-

claral-a-ha sem effeito.
Art. 117.° 0, logllrE'H d . encarregados

de estação serão
livremente
providos pelo governo entro os individuos do
sexo masculino ou feminino quc satisfizel'em Ils Bcgnintes
condiçõcs:
a) Ser portugllez;
L) Não ter IOAiKdo quarenta e cinco anno de idade,
nem menos dc vinte e 11m;
c) Ter lL nee HSl\l'ia ro1>u t z pam o s rviço'
d) Ter bom comportamento
moral c civiJ· '
e) Ter satisfeito aos preceitos da lei do rc'crutamento;
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raphicos a. que se refere o n.? 1.0

d

da cones-

lho serão providos cm suprannlllcl'al'io8
do mesmo concelho pela ordem da l'CSpl'ctlva nomeação,
e na falta d'estes
pelos jornaleiros
empregados
no serviço da posta rural,
que satisfaçam ás condiçõos marcadas nas alinoas a) a I~)
do artigo 117,° e tiverem
sido approvauos em um exame
sobre leitura, esoripta c as quatro opcrações de numeres
inteiros,
senrlo motivo de prcfercucia (J Dom serviço;
4.° Os ]ogarcs de diatribuidorcs
supranumernr'ics
serão
livro nomeação
entre PS individues
qlle reunirem as
condiçfles marcadas nas alineas a) a e) do artigo 117.° e
tiverem
sido approvndos ('111 1I1l1 exame sobre leitura, cscripta e as quatro 0lwrAções de nuinoros inteiros. Serão
preferidos, para os logal'l's de distl'ibniclo]'(';;
SlIpl'<InlllllCrarios, os illdivitluo~ (1I1e tiverctn
servido belll nota !10 eXC1'cito ou lia urmadn, e d(' entro I'stC't! os qne tiverC'1II sido
cOIHlecorados 011 ti verem a III('(la) hn de COIlI portamen to
de

oxe!l1plar.
Art. l:!O,o Os logar('!! de vigias

do mm' serão de livre
alem de ~ntisfazt'J'('1l1
aos requisitos indicados nas nliucas «) n e) do artigo 117,°,
forem HJ>provatlos cm I1Ill eXHIl}(' r-spccinl sobre leitura,
cHcripta, quatro of!<'r:t<;õrs de numeres
inteiros c o aystcmn
de ,ignncs nsados li};!' t'~t<l~Õl'S scmuphoricns do estado.
nomeação

eut r« os individues

que',

~ unico. PHra os logar<'~ de vigias do mar sorno preferidos, CIlI igllaldade de eireumstuncias,
OH indivíduos
que
tiv rem servido III. armada, na marinhn mel' -nntc ou lias
mbnrcnções de Jll'~cn,
A rt. 1~ 1.u ()t; logares de ehdes (11' ~ll:lJ'(h fio'! ~âo dI' livrn 1}(lllH Ilc:ao clltn' os ('lIbOtl ele gllarda fios, qllc tClIh:11ll sC'rvicio ('0111 zi"lo (l illtl'lIig('rll'la,
tlollbcr('lll
kl', eHcn:vcr e ('oUtal' l'OI'l'C'ctall}(·"t(', e H:tti~f~l~'alll aos n'qlli~itos
illdit.:lIc!os
nll8 HlillP:lS a) a (') (lo artigo 11 i.o
!".I't. 1::?~,II, ()~ (,())ll'IlI"~()S para I't'OIlIO~'H() nOR log:ll'('R ele
ofl,H't:H's, <lSPII'lIl\tl';!
n fif'il'i d( qllalqlll'I' (1011 (1'111(\I'OH I:;<,)'i\o
('fI"ctl1nd()~ p,'lll i'i('gllilltC (','))'Ill:t:
. a) Os <'oll~'lIr~o8. I:;('I'1\.o a!H'l't<Hi c1IlI':llltp lIlll pl'lI:;() nlltl '[I,
Itlfl'rlOl' a ({III IIi'.(' dllll; (I allllllll('ia(I()~ lia rullla ofli('inl;
/)
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.3.0 Os valere repre cntados cm algarismos, de que pôde
dispor' cada membro do jury para a elas ificação das prova ;
4.° Os co fficienter que determinam :lo importancia relativa d cada materia ;
5. o O minimo de valere
que os candidatos preci am
obter' .na. prova para
r m approvados ;
d)., ert\. organi lido para cada eoncur o um jury composto
do dir ·tor, do eh fe de r partição da direcção dos serviÇOI:! t legrapho- po 'til
• dos demais cmp r 'garlos indicados
n r ~p('ctivo regulam DtO;
I') A.' pr'ova,
cripta: a. sisti r àl) rn Lisboa tres membro , pelo ,Ill( nos, do jury ; nas capita
do demais districto o eh·f do .. rviçoi t I('gr'aplw.po, taes ou quem fizer
pr . idirá,
doi' emp" gado nomeados
do. con orrcnte

.oncurso,

att

) o jury

só terá

ndo-i e, porém,
p 'Ia f(')J'ma que os

'1)(1
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guidade nas classes anteriores e, seguidamente
no serviço
de telegrnphoa e correios.
'
& ~.o A antiguidade anterior ao decreto de classificação
do pessoul de 14 de outubro de 18~0 será contada
salvo
o di~posto no § 3:0 desde a data da primeira admi;sao 80
servIço dos COITelOSe telcgraphos,
com deducção dos dias
de suspensão, licença illimitada e com missões alheias aos
mesmos serviços. Para os empregados
qlle tenham sido
exonerados
c rcadrnittidos
até á referida data, em qual.
quer d'esses serviços, será a antiguidade
contada da data
da primeira admissão, deduzindo-se
todo o tempo decorrido entre a exoneração e a readmiseâo.
§ o Quando houver do se recorrer á antiguidade anterior a 14 de outubro de I~l:)0, será proferido o empregado
quc n'cssa data tivesse mais elevada categoria; de entre os
empregados que ti voescm a mesma categoria prcfer_iní o
e
.
des de a sua a d.mrssuo
' • nos
que tiver
ruais tempo de SCI'VIÇO
trl('gl'uphos,
correios 011 phnroes, contado pela tórma estabelecida no § 2.0
~ 4.0 Ql1ando, para a execução do § 3.°, concorrerem
cmill'og:ul08 quo cm 1880 cleprndiam da extincta direcção
dos tekgraphos
e pharoes do reino com outros que na
mesma data dependiam
da extincta
direcção geral dos
correios, a equivaleneia
das respectivas
categorias será estabelecida pela seguinte fôrma:
Primeiros ojficiaes. - Os que tivessem ordenado de réis
54015000 ou mais;
Se.qll1ldos officiaes - Os que tivessem ordenado de reis

a.

400~OUO a 5UObOOOréis ;
Primeiros aspirantes -- Os que ti ve .sem ordenado de
3006000 róis ou mais e menos de 1006000 réis ;
S"!lltlldo,ç a.~)ú·al!tes - Os qlle ti vessem ordenado de réis
:d40bOOO ou mais e menos de 300~000 róis;
A,çpimntl'l:I uuxiliares
Os que tiveSRem ordenado inferior a 2406000 reis.
A equivalen 'ia da categoria dos directores do correio á
dos outros empregado
l'li 'htabcJc.('itln P -Ia fá1'1l1a acima
indicnda, tomando-se
como ordenado a percentag ln que
recebiam
em 1 /:lO, liquida d:lH ao:;}> '~as do cXIH'dicnt
e
olltl'as, qu· ll'a(!II('lIa dat: p rtt'llcitUII aos llle8mo' dircctoI'C8.

§ 5.0 Ql1an(lo hOl1ver rI ,o contaI' a :mtigllidnd
dom·
Ci<l(>8 011 lH')lirnntctl qu' tt'nlllulI (leJ'tcllcido nos C]\1H(lros
eSI)( ('i:wR da Illltigl dil'cCÇilO g't'1'Id do COI'!" iOIi, t Il'{~ra·
phos <.l phlll'ocoJ Ilcgllir (·.hao, pum O computo 110 tempo
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de 8 .rviço n'cs. es quadros, o prec itos con ignados no decreto com força do lei dr ~ de julho d 1 )~G.
Art. 124.0 O empregado cuja. impossibilidade physica ou
m(),.'~l de continuar no d sempenho do eu emprego estiver
verif onda P lo exam de tr
facultativos, será ipso facto
excluído da promoção por concur O ou por antiguidade,
AI't. 12f>.O,
1':10 annulladas ti promoçêe ou nomeaçõ B
de empregadoa t legrnpbo-po taes Qll' nao tomar m po se
dos 'III:! logare no PI':\"O que p. ra e '0 fim lhes for desi....nado.
A pU' de que se trat deverá ser tomada pos oalmente
pelo elllpn'gndo,
na lo{Oalidadl cm que tem de servir.
1,0 Ao
lllPl'l°ga.do, nomeados lia m ma data ~ó·
mon te 8 1':1, <Indu }lO ·C !H'la ordem cln . na nomeaçoes.
~ :2.0 .'(01':'1 tambem nnnulladr, a nOllH'II,:lO de mprrga1101' que sendu
ohrigado
: fillll,!l, a não prestarem nos
pra '0'1 l' ognlarnc'llla"e .
.' H.o Considerar
(O-ha d mittirlo torlo o empregado que
não
• 1>1'(' . 'l1thr para erviç« nu logar para '1" houver
ido trr tio ferido, IIU }1Io:1 () (J'u' PI I a es e Iim lhe for desi-
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5. Primeiros aspirantes

e fieis dos serviços telegrapho-postaes
dos districtos:
Vencimento de categoria, por anno ...•
6. Segundos aspirantes:
Vencimento de categoria, por anno ...•
7. Aspirantes auxiliares:
Vencimento de categoria, por anno ...•
8. Vigias do mar:
Vencjmento de categoria, nos primeiros
qUlUze annos, por dia ............
Passados quinze annos, por dia .......
Passados vinte annos, por dia ........
9. Chefes de guarda.fios:
Vencimento de categoria, por dia .....
10. Continuos:
Vencimento de categoria, por anno ....
Primeiros
distribuidores:
11.
Vencimento de categoria, por dia .....
12. Segundos distribuidores:
Vencimcnto
de categoria, por dia .....
Terceiros
distribuidores:
13.
Vencimento de categoria, pOI' dia .....
supranumerarios:
14. Distribuidores
Quando substituirem primeiros distribuidores, por dia .••..........••....
Quando substituirem segundos distribuidores, por dia ...................
Quando substituirem
terceiros distribuidores, por dia .•.. ' ...............
b) .·eIl80al

(lHh'I~lllIo

ao

3006000
250~000
2006000
6400
M50

6500
6500
2506000
;)600
6500
,$360
6450

MOO
6300

quadl'ol!l

lf). EucarrC'gados

de estação telegrapho-postal
ou telegraphica :
Retribuição fixada no orçamento em relação a cada staçí'io, que não poderá

exc d r 160liOOO réis
determinada
da estação.

lô. Encarr gados d

conforme

pOI'

anno o será
nto

O movim

etnção postal:

Retribuição fixada no orçam nto em relação 1\ cada <,stação, que nao po-

d 'rã
8

xc

'd r 90~O O réi

1"1\ d t rminuda

m nto da

tação.

eonform

por anno e
1

o movi-
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17. Ajudantes

do sexo feminino:
Durante os dois primeiros annos de serviço, vencimento de categoria por dia
Pa sados cinco anno de serviço, vencimento de categoria por dia
.
Passado
dez annos de s rviço, vencimento de categoria por dia
.
1 . Machini tas telegraphicos:
Jornal variavel entre 700 e 1 00 réis.
19. •'el'ventes :
Jornal que não excederá 400 réis.
20. Cabo de guarda-fios:
Jornal que nao xeederá 450 réis.
21. Guarda-tios:
Jornal que não excederá 4
réis.
2') Distribuidores
rura
:
Jornal que 01\0 exced 1':1. • 00 r lis.

h200
6300
~400

....

2.o-Gratificações

e outras remunerações

23.

2006000

U.
1

000

2;).
606000
2li.

!f>06
27.

O

01WEàl

no
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chefes da 1.& e 2.a secções das ambllJancias
postaes, ou sub·chefcs da La e 2.a secções
das ambulancias postaes, su b chefes da 2: a,
3.3,4.8 e 5.8 secções do serviço dos correios
de Lisboa, sub-chefes da 2.a, 3.a e 4.& sec~õPs ~? serviço dos correios do Porto, gratificaçãe por auno
_ . . ..
28. Ao fiel, chefe da La secção do serviço dos
correios de Lisboa, pelo serviço de transferencia de fundos por meio de listas, gra-

90hOOO

tificação por auno
1501$000
20. Aos encarregados
de serviço nas estações
cent~aes ;eJegraphicas
de Lisboa e Porto,
gratificação por anno ,
"
120hOOO
30. Aos chefes de estaçào nas capitaes de distrietc, ao sub chefe da estação tclcgraphopostal de Coimbra,
e aos aspirante
que
servi I cm de eh efcs ele estação telegmpllica
semuphoriea
ou telvgraplro-po 'tal, com (J."eepção <los das urbanas, ou 'l ue servirem de
:~j\ldant('s dCH!fieis dos serviços dos t('Ic'graphos das cidade
de Lisboa
Porto ou do
ticl dos armazens, de taxudor-s da 2.a secçl10 dOR mesmos serviços ; aos que servir 'lll
na ~. a e f>.8 secções do serviço dos correio»
da cidade de Lisboa'
na 2.d ..J..a do Porto
ou de sub-chefe da 2,8 IS"~':IO daR nmbulnn('i:u; [lo taes OH q U(> servi rem de nj udnutes dos

fi('is do svrviçoa de '01'1' 'ius dns cidad 'II d
Lieboa
Porto, gmtilicn~'ii() pO!' 1II11lO. • ••
H1. Aos :tspil'llllt(·s qll(~ servirem <1(. el)('I(> daR
eHta~õ S Ill'bHllal:!, telt'graphieltti
un tel gl'apho-postae :
de distribuic;ao
- g'mtifil'açí1o 1101' IlIlOO •.••••.•..••
, , •••
N~ o ~H'n(lo t'ClltiOS
~ratilit'açã()
por

üO,>OOO

'cllclo contro:;

3~.
- A os

IInllO .......................•..
.
aHplrantp.s
qlle s<'t'vir

000

48.
d(· eh fc

1
(fiS

Tc'nrlo o HCI'vi 'o de vale:; - gl'lltifi,
por anno
,
Não telloo
t . 'rviço-gl'lltifil'a~il()

~':o
.
por

stas~õcs posta

()O

lU

urbana:

anno

:13. Aos 1ieis Jos sCl'viçot!

,
"
'"
elOI:) t 'lcgl'llphos ou

4~ 000

f2·H)

correios das cidades de Lisboa e Porto,
para falha;
Aos de Li boa, por anno ...•......•.
Aos do Porto, por anuo
.
34. Ao fiel dos armazcn , ao da ambulancia postaes e ao fiei' dos ~ervi~'ORtelcgrapbo-postaes dos di tricto , para falhas, por anno ..
35. Aos ajudante
dos fieis do erviços telegrapho-pos ta s dos diff rente districtos, para

160/>000
100,)000

60~000

falha', por aIHlO ••••••••••••.••••••••
36. Aos aspirantes que servirem de ajudantes
dos fieis do erviço do corr io da cidad
de Lisboa, para falha, por nnno
. 120,'000
37. Aos a, pirant s que" rvir rn de njudant s
elo. fiei do, rviço <10 correio eh cidade
do Porto, para falhas, por armo
. 90,5000
3 . Ao primeiros 011segllllclo
officiaer de cada um
dos rviço dos tclcgraphos da~ cidad ti de
Li,boa
Porto que til!' m encnrr gados do
ensino pratico ela mnni pulação ele appAr"lho, tel. grnuhi O ,no
termos do n." ].0
1 0'1000
do artigo
1. gl'alifica~'ào por armo .....
3D. Ao nspiruut
que 1111 'sta~'i'lo da gare central do, caminhos d f(,ITO cm Li boa de cmp nhnr serviço :\ cht'gacla p partida dos
comboios correio e rnpido I gl'lItificac;ao
por Hnno .•.•.••.•....•.....•••.•....
4 15000
-lO. Aos a pirant s e vi rin do mar em serviço na. Ctltllt;ÕP,
postos i olndo no mar,
ou ituudos em torrn em plinto, d diffieil
ncce so 11 clistnn te' eln, povcações 10 ki101ll< tro: ou mui , grntificHt;:tO
por dia ...
1üO
41. \o~ eclll ti JI 110 , qlH' ,'<'l'vir III el· (·h fe eli)
p', oal nrenol' no' S I'\'i,o, do' telf·gl'llpho.
('orl'l'ioH ti Li boa e Porto, grntifi('1I i C)
II

}lOI' :llIno

• , •••.••••.••••.•••••••••••

42. A doi. l'olllinuo
qlle
c:lio do <ll'vi,() elo,
Li b ,a, "I'l titi : ~'I o

I:l.

AOII

1'1'( rrlHllI

lH'

(ln

l')'\'i"cIH
C()I'l"l'io

pOI'

anilo

na l.a
ela ciclnd

ede
.

4 ·000

( t: ~íi(> t II.' r, .. pho-

pc> 1IIl' grati fielH/LO ]I I. (11Ii IlO d • \'lIlc·
(all'lII ela n. Jll' 'Iiva P'" 'lItng 'm), por IIUIlO
4 L Ao ('lIl1lillllll du
al'tIll'Í1 cl'c, I elo qu' III'
iu 'ulIlbi,lo elo III ... ~ao elo \ I· do ('01"
rpio, gl'lltificllç
() por noo .....•....
- •.
I

:!O:OOO
60 000
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§ 1.° As gratificações marcadas n'este artigo pertencem
a quem exercer efTectivamente o respectivo CHl'gO. O empregado que subtltituir interinamente
outro no desempenho
de Jogar a que pertença gratificação,
roceberá, durante
os dias que servir, a parte da mesma gratiticação
que deixar de ser abonada ao empregado substituido.
§ 2.° O empregado que servir interinamente
logar vago
a que pertença vencimento de exercicio, receberá a imo
portancia d'este, alem da gratificação a que possa ter direito nos termos do § 1.0
§ 3.0 Alem do::! casos previstos nos §§ 1.0 e 2.° d'este
artigo c no § unico do artigo 101.°; não serão abonadas
differeuças de vencimento ou gratificações aos t'mpr gados
que substituir m outros de vencimentos superiores.
§ 4.0 Aos ofliciaes do exercito que servirem nas 2.8&
aecções dos s rviço dos correios das cidades de Lisboa e
Porto serao abonados, alem dos seus respcetivoe
oldo e
gratificações,
as grutifieuçõ s e outras remunerações
inherentes aos logures clt' chef de e('~'ào do quadro a quc se
refer
o artigo lúO.o Ao slIl'gcntos nbonur-s -ha, a] 111
do respectivo pr t, uma gratificuçfto annual de 120';000
réis.
§ G.° O gov rno fixará :t quota qu dev
empregados incumbido
do pagalllcllto e da
telegraphicos e de correio,
a gratificaçao
na manipulação de apparelhoa especiaes,
graphicas principae .

s r abonada

80S

cmis no de vales
aos flue crvirelll
na linha
tele·

§ G.o Aos empregados elas sta~õcs tclegraphi as cu'
tr~ws de Lisboa
Porto, ao da cnpita s do domnis districtos administrativos
aos dns e. taçõ s que forem centros tcchnicos de g'l'Ilncle importan .iu, s('rá feito o abono
de 2 réis por ('ada Opl'l'jH::W d tmll missão 011 l' '('{'p\,ão
de tl'll'grurnml\8, lo~o que para H l' Hill ti posl'a I' tllbt·lo·
e~'r Il. IlCccss:lrin dota\,:lo 01'\,1\111IItnl. O gov('rno, dl'crt'tal'!Í,
n eRMa ocenslão,
IIR d('mail! cOlldic;o('s d't'stc abono.
~ 7 ,. lo.! • l
.
. ~ . "cra a ~onlldl\ a ('Ollllllissi\o (lo 1 por cento :lOS 1.11'
dlVlllllos
aU(·toJ'18ad(H; a vemI I' Sl'lIos TIas (·i(II\(Ip (1 LIa·
boa e Porto. Esta di po. i\,llo ti: o . \ appli(,l\, porl'lIl, aoS
cl1lprl'gu(~otl (1, <JIIUI(JlII'1' ('Iltl'goria dq)('II(I(·lltt·t;
da (lir(·(·t,':lo
(los 8crVIt,'OR tclq;l'apho.po
ta' , 1\CIII aos vl'lId('(lo)'(·,
(!t.
!lellos 111\1\ 01ltrllR locllli(ladc ..
Art. 127:" Ah'lII do,; v('tlcillH.ntoR (' gratifi ·nçõ(·t! ti fllll'
trata o artIgo prccedente Hcrao l't·ito aos ollll'r('''a<1os d08
qu~~(h·()s a que se l' .fCI'·1I1 uI! artigos \J .0 I! 10Ô.o () tle·
gumtc8 abono8:
'
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1. Ao' clll}ll'rgaelo: qtle fizerem serviço extraordinurio telcgraphi
'0,
ale UI elo que lh competir
}I0J' esculn,
('lula oito hora' de s srviço, um dia
de vencimento
dp cat('gc.l'ia.
2. Ao' l'ncarrl'ga(lo.
II serviço e 110:> nspirante que
fizerem serviço consecutivo
IW>i c-ta)'oe
telegl'aplti ';t l' nitra s d o Li boa c Porto, de de a.
a meia noite até :\s . oi: da mnuhã,
a cada.
tinI. , •...••.•••.•....................•

3.

1lI111·pgado' elos .erviço: do' correio' de
Li boa \ Porto, IJII tiv 'J'I't11 de desemp nhar
serviço de llladl't1grulll, qllando e. t ' principiô

os

.inco hora' da ruauhâ, ou nnt es :
Ao c1lpfc 011. II b chefes ,II' "l'<;ào ..•.
li) A cada IIIll do: outros ufli ·i:1.I'. ou nspirunte .,. _
.
c) A ('acIa IIIIl 110. eoutinuos
···
4. Ao. l'lll!>I·\'g. dos lJlI • H\'{)IIl}lllllltnrPIIl a 1,01do a
mala
com dI' tino:i
ilhas :I(ljlll'rntl's
ou
,\ fricn POI'!1I~II!'Za,
'lula I mbnrq IH' ••••••••.
f), Ao.
III prrg'allo.
110'" I'I'"i' l~ do. correio da.
eidnde
(II' Li Lo s Port« 1)11 por IIP,CP. irludc
1\8

I/

111' Yc

nt

e

'iII! dI P

onl for

'III

obl'ig"l(lo

fi 00

;,:~OO
·:WO

a

trab 11.0 I xtrnordinurio
, ou (jllt'
lI"r mutivo d ' "h )g'IHla de p. '111l't
tenham de
dcllllorar' llO . rn'i",o
por 'lll!a oito horll:;
alelll tio qUtl ('OIllP til' por t',l'lIla ao mpr 'g:l!lo,
dI "1'11'111'1111111'

Hill

O. \0

clia dI v

(li

'II 'illl IIto dlo ("I t(>I;'ol'ill.
tl'iulliclor'
ctll !touv I'{'III (II' ,

t r til'

III

(11'110'

I

lfiO

7.

1(0

d.as estações. A recepção ou expedição de correspondeuc~as postaes só dá logar a abonos por serviço extraordiuarIO nas estações centraes dos correios de Lisboa e Porto.
Qualquer que seja a hora da chegada ou partida das malas este serviço é considerado COIIIOnormal nas outras estações.
§ 2.° O abono pelos serviços extraordinarios
de que tratam os n.08• 1 e 5 s6 terá logar pela chegada de paquetes
e eom prevIa auctorisação da direcção dos serviços telegrapho-p.ostaes, quando o numero de empregados
não seja
sufficiente.
§ 3.0 Para os abonos designados nos n.08 1.0 e 5.°, sommar-se hão mensalmente
as horas em qu~, em cada um
dia, o empregado
tiver frito o serviço de que se trata, a
mais das que lhe competirem
segundo a diatribuição de
serviço cm vigor, e o total será dividido por 8, desprezando-se as frac\,ões. O quociente determina o numero de dias
de vencimento a abonnr como gratificação.
Não entra no
computo de que trata este paragrnpho
o tempo que tiver
sido emprt'gado em receber ou transmittir,
depois do encerramento
das e~ta~ões, os telpgrammas
depositados du
rante o periodo de serviço normal, nem o que fOI' necessario para os ensaios e explorações das linhas.
S
§ 4.0 O serviço de madrugada
de que tratam os n.O 3.°
e 6.0 prolongar:se-ha
até á nove horas da manhã sem dar
direito a qualquer outra remuneração.
Oi
§ 5.° Os serviços extraordinarios
de que tratam os n.
LU e 5.0 são obrigatorios para os emprt'gados que para os
mesmos forem escolhidos pelos chefes de serviço, considerando-se falta n}1Ojustificada a recusa no seu desempenho
sem motivo attcndivcJ.
§ 6.0 O serviço pela chegada de paquetes será feito por
aspirantes e pelo chefe ou sub-chefe da respectiva secção.
Art. 1 ~8.° Aos empregados
tele~r8pho-p08taes
que viajarem por motivo de serviço !lerão feitos os seguintes abonos de ajudas de custo e de pez8s de viagem:
Ajudas de custo
Chefes de repartição da direcção dos serviços telegrapho-postses
..................•.........
Primeiros,
segundos officiaes e fieis das ambulan-

. 16:>00

cias .. ,
Aspirantes
Vigias do mar, chefes de guarda-fios
res do quadro ..•....•....................

3?OOO

.
e distribuido-

{jOO

I:?,-,a

Despezas de transporte
1.° Os abonos de pas azem em caminho de ferro ou vapores s r. o fei to :
. a) Aos chefes de rc'partiçi\o, prim iros e segundos officraes, em carruag m de 1.· elas se 011 1'111 1. acamara;
b) Ao nspirantca,
m cnrruag III de 2.1\ ela e ou em
~.a

amara ;

r) A~, outro
ou cm

mpregados,

em carruagem

(Ie :3.:1ela se

.1." camarn,

2.° Os abono
mo f ito

p:\l'l\

tran: porte em estruda

ordinaria

se-

na I':lS: o de :35 rói. por kilometro.

§ 1.° Ao' eh t't> d repartição
0:1 dil'l'('çall cio,.; serviços
t(·1'gl'a pho-postae
}lI:). s • I em pregado no . crviço (ln circlJ.m~cJ'ip~õ(' tel ?I'aphiell,', 11111) • eruo abonado nem descrrpto
no orçament»
mai ele ses enta di .. s de ajudas de
custo por :\1100. Em -nsos cxtrnordinnrio
o ministro poderá auctorisnr
maio!' 'S nbunos. mil s mpre dentro das
1'01'<.'1\.

na.

vr-rbn:

OI')lllll

'111:\.1'..

•

Ao,' '1ll1"·(,,.;t<lo. trunsferidu-, pOI' ennveniencia do
ti rrviço,
st'l'Ií uhon ti: a II pe;t.1\ ela jornada, d'elles e das
,'11:1
fnmilias, 'onsidt·l'll.llc!o- " pam ste effeito, fnmilia do
'1ll1)J'I'~lHl()
• tia 1111111)(,1' e filho',
e tia 111:\(', quando esta for
,'u tent 1(11\pf'lo cmpregudo, no clolllicilio d',·, te. Os aLouos
li (,!llla 1)(' 0,1 cl· t:lI11ilia l'l'!'aO i~lllli'
ao. <J1w 1'01' lei l'OIllp( til' III ao (·IIlI'I'I·gado. (lllanc!o 1\ t!'an. ~'I'oneil\ do eIl1JlI"lgado til!' por Hill p{'l'iono inr'riol' a. tre me:/;",
nao t.!1·A
abonada 1\ III' P '/'I\ de jornAda da familia.
A tr:lll f(,I'('Il('il\ fi ila : p('<lido do 'mpl'cgado 011 por
p lIaliclall
ilHO d, o di!' ·ito a abono
de qualilllvte ai·
.' ~ o

gll:lJ'dn tios erA feito
'J'\'ic;o de campo, nos

\0
\0

.........
p r

'I

DI

1 i)()()

] :!;) I

()IWE~I D() E.'EIWI'I'() . '. :,:;

Quando a distancia a percorrei' no sentido a cendonte ou descendente for superior a ~OO
kilometros :
Sendo o serviço feito de noi te
. BrSOOO
Senrl» o serviço feito de dia
,
. ~bf)OO
Quando a distancia a p ercorrcr no ~ 'atido ascendente ou de scendente for 200 kilometros
ou menos:
Sendo o serviço feito <1e noite
, . , . 1 seoo
Sendo serviço fl'ito de dia
, .. , lh~OO
Aos ajudantes das ambulaneins postaes por viagem
completa de ida e volta:
Quando a distancia a pe1'col'l'er no sentido as
ccndentc ou dcse mdentc for superior a ~O()
k ilometros :
SI.ndo o serviço feito de noite, .....
, . , 2M>00
2,$000
Sendo o s n-viço feito de dia. , . , . , , ...
Qllando a distancin a percorrer no sentido aseond('nte
011 descendente
for :WO kilometroe
011 menos:
18200
Sendo o serviço fei to de noi te, .•. , •...
Sendo (l se r viço feito de dia
. lhOOO
Aos empregados
que servirem
de continuos das
ambulancias
postues, por viagem completa ele ida
e volta:
(J_ultntlo a distancia a percorrer
no sentido as
ccndentc ou doseendente for superior a 200
kilouretros
:
Sendo o serviço feito de noite
" '~')oOO

Sendo o serviço feito de dia .. , , . . . .. .
a distunciu n PCI'COIT<H' no sentido as-

l~I'lOO

Qunudo

ccnrlentc ou descendente
for 200 kilometros
ou menus:
Senti o o serviço fl'i to de noi to ... , .... ,
Sendo o s rviço feito de dia .. , , .. , . , ..
Qnando por accidentc na liuha fl'l'l'('II, OH empregado!! se <!1'1Il0rHr'l11 fór:\ da slIa resid mcin ruais de vinte
quatro horus alem
do tempo do vingPIIl IIOI'III:d) nuolI:ll"se-ha
por cada !lia a mais d':uIIWlll's qlle devilL
durar a viHgcm :
Aos ch('f(,8 c :rj urlan tes
,
, ,,.
Aos empn'gados
qllo Rervirl'llI (lo eOllti-

nuos,

16000

6tiOO

1 ~)OO

. lbOOO

Ao continuo encnrrcgnrlo
(ln guarda, cons rvação
)i m pl'za do matei-ia I das nm bulancias
P()~taes,
e bem assim da lllal't'a~'ao da correspondencias
rlc ultima hora ou outro
serviço«
na estação
da eare central (lo caminbo.
de ferro m Lisboa:
Por dia de
r·vi<;o................••
Ao cmpregudos
qll a .ompnnhur m mala' fechadas na' linha. f, rrcas ou ~ U,; rrunncs :
Quando a distancia a p '''COrr r 110 s ntido as.
cenrlente 011 de cend mte for uperior a :!OU

kilometro, :
:.; indo () serviço

300

feito dI' noit
. 1, ()OO
, . indo o
rvjçn feito (le (lia
, ..
UO
<luando a distanci
a percorrer
no «ntido a .
cCIIIl '!ltt IIU d(·, cend nt for' inferior a ~OO
k ilom .tr» :
onform
o
rviço for <l( sempenhado
de
noitu ou de dia, uma .rr tifil'l\!,'ao arbitnula 1)(·1 dir I' "lO c <,ujo maximo
.. Ii .ado ('111 • ( ) réi. por e r viço,

CAPITULO IV

Attribuições dos empregados telegrapho-postaes
do serviço externo
Art, 132. o Aos chefes das circumscripçõea
tclegraphicas
compete, em harmonia com as disposições legaes e com as
ordens expedidas pela repartição dos telegraphos da direc\·l\o:
1.0 Dirigi,' o serviço de oonstrucção e reparação (las linhas telegraphicas
do atado existentes na arca da respeeti va circumecripção,
organif\:U' os rcspectivoe
projectos e
orçamentos
e proceder á iTHitallaçl\o dos nppnrelhos das
estações c ás obras de rcparnçuo nos edificius J'oStIlS;
~.o Proceder
a visitas de inspecção às linhas, podendo
para esse tim entrar nas estações tclegmphieas
e Iclcgrap!JO-p08tIlCS ahi proceder a qll:lesquor en-aios e experirncias, c desempenhar
os s r-viços de tiscalisaçâo dos telegra·
phos do pstado qlle lhes forem commettidoe ;
:1.° Executar os serviços dI' distribuiçâo e contabilidade
do mutvriul de linhus (' dRR fpl·ramr.ntas dOR guarda. tios da
rc"pf!ctivll. ci rcumscri pção, c fazer as acqui-içõee que lhes
forem comm >ttidas ;
4. o Dirigir c executar o serviço do contabilidade de despezHs relativas ás eonstrucções
e l'('paruS'0e:l do liuhas nos
termos dos regulam ntos;
fl.O FI!iealiHar o SCI'VIS'O desempenhado
pelas Clllpl'eZaS
tplt'graphicaH
legalmente
constituidas
e os servi -os tologl'aphicos publicos das mpl' Z!lS de caminhos
de ferro ,
b('1II corno vigiar pelo cumprimento
das leis e l'(·gulamentos no que 1'(' peita aos mouopolios do
Lado relativos a
tl'legrnphos;
1>'1) Participar
as falta
commetidae pelos empregados
seus sllbol'(llllados c propor os respecti vos c!lbtiKoS;
7." Dar cnnhecimcntu á direc âo dos cRstigos impostos
I" dlls liN>tlS'I\Sconcedida!;
nos termos d' 8t decreto;
ti." Tomar conhecim nto das qucixa do publico Roh,'c
serviços da sua compet .ncia e dar d'ellu!:! conta à direcção;
9.0 Corr<,sponcler-se com a repartiçii.o, com os outros chefeM de serviços, c com !lI:! rcpartições,
tribunaes
auctorida(~es do seu diHtr'icto, sobre a Slunptos da lia 'ompctom' la;
10.0 Tomar todas as providencia
exccpcionaeR que o
serviço exigir, quando por circumstaucias
extraordinaria

não seja possivel esperar as orden superiores, e desempenhar todos os erviços technicos que lhes forem commettidos.
~ 1.0 O chefe de ccçao de empenhamo o serviços que
pelo. regulamentos
c iustrucçõ . lhe furem incumbidos.

O chefes da circumscripçõe
serao ub: tituidos
lia impedimento'
pelo chefe de, ('~iio mais gr:l!luado
da r spectiva circurnscripçí o.
Art. 13a,o Compet m ao chefe do serviços dos telegraphos da cidade de Li boa . do Porto nttribuiçêes similhante
:1 que vão indicadas no' n.? (i.o a 10.° do artigo 1:12, o, c, al m <l' .tas, diri o- ir o .erviço da re pectiva
e tH~al) t leg'rllpbiel\ c ntral e 'up rinteuder no da estaÇÕCl'\ urbaru
telpgl':lphiel\
ou t 'Iegrapho-postnes
da cidade cm que r sid '1Il, ('UI harmonin COm as dilSp()l:\i~õell
~.o

nos

kga:

com

a

01'0 Il

UP!'l'iOI'('u.

unico. :(,I'ao . ub .tituido no cu' imp dimentos temporario
)l lo nu is gr'uclu d
c!o I'mpr "u<!O!i r-us .ubordinado , ('0111 (' C('p\:1O do Iir-ls.
Art, 1:31.0 Ao (·h.·fl' do 8 rviço elo, correios rlll8 cidnde: II Li bo.
Porto competem nttrilllli~õ('
imilhaut a l\ que vuo indicudn
nos 11,° G,o A 10,0 do :lI'ligo 1;1~.o,
C, 111('111 rl't', ln, , (Iirigir o. rvi 'o da re: pectiva e la~ão ('entrai
o dn (' tll\Õ
III), ta!' urLalllls da cidade ('m CJ ue
rc ir! 111, c di triullir II 1'(' Jl <'tivII pt' oal ( !li b:II'!IIollia com
a (Ii 1'0 i~õ(':; Il'gne (' com li 01 r! 'II' uJl('riol'l';;.
ulli('o, • ('1'10 n' P('ctiVlllllt'ut(,
uL titllirlo !lO 'eu i111~ ·dit!lt'nto: t<'lIlpOl'ario l' lo 111. i Trl\dllaclo do:; (,lIIprl'ga,lo ,('U t1bordilJllcl(l~ ('0111 e ('('p~'iio elo, ti "i .
Art. I :~~).o Ao, eh ,{, do
rvi~'o' tell'grnplJo 1'0 tap8
do di tdeto
comi <'I '111 IIttl'iLui\'õe
ImiJltante
li IJII(' vão
indil'ntlll
no 11.° (i,o 1\ 10.° do urtigo 1;3~,o,
ui III d'e \'l

(0

*

til :

do (li -

II

tn õ

do

no

ORDEM
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aa

seu districto,
quando lhe fOI' determinado
superiormente
ou
quando alguma
occorrencia
de maior gravidade
as tomar
urgentes, devendo dar parte de tudo ú direcção.
§ unico. Cada um dos chefes dos serviços telegraphopostaca
serú substituido
nos seus impedimentos
pelo empregado
mais grntJnHuo do mesmo serviço com rcsidcucia
na séde do districto ;
Art. 136.0 Aos fieis chefe das ~.a$secções
das estações
telegl'aphieas
centraes
de Lisboa e Porto compete
sob as
ordens do respectivo chefe de serviço:
1.o Fazer executar
a taxação dos telegrammas
naciollMS
e internncionues
e arrecadar a importaucia
das taxas co-

bradas

u dinheiro;

2.0 Formular
diariamente
lima relação dos despal'hOs t1a_] com t c0110grallllt8 I e
xar 1os e outra das (1(Ospezas c ff ectuadns
recepção, acompanhadas
do l'ef1pectivos dOCUllH'Utos;
I' 08 fUlulos e vaI( nc c
3 .0 G uar d ar so 1 U sua l'cs}lonsaul \.'1'1
lores qu' lhe tiverem si.lo t'onti:t<loA;
I
1'
'I'
,I)" nus te loal'ap ucas e
~iH esta<.~()es 111 ,,'
4 , O onHU' contas
'o
lutas menanes que Imo
te Iegrapho pOStIH'S c or/;IITlII:HlI' as C(,
!
l
"
,
,
I
scn'lf'08 te cgrapno-pos(1 ser rem ittidaa II. dll'I>C~':I() (08
)
'
UI
tnes, UOi'! termos (1o artigo
.,
I
f 1
I
~ o P t
f'I';.I ')' entrega
(os unr os e VII 01' S
•.1.
res ar contas c .'
r:
d
,
(lnbito IJc!a fórma c nas
atas esta,
•
qne consutucm o S('11 v: que
Vl"Ol'lnem'
belecidns nas pl'C8CI'lp~oes,
b
, '
o l)
11'11' os serviÇOS ac:cessol'lOS (lue lhe forem
(j .
eHelllpetl'
u

•

(I.

•

'

,N

,

1

incullIbidos.

o:"

d

N

Aft, 1;~7.o Aos chef;s (e secç,tO as estaçocs centl'ae~ dos
,
1 LI' al)oa o IOl'to compete:
cor)'l'lOtl ( (l
~
1,0 Dirigil' pl>l:!soalmC'nte o~ tJ'ahl~lhos da A('c~ào c viginr
pt>la rigoro~n
o pontual execlI~ao ~l elleH ;
~," Pllrticipar
no ch('fe de scrvl~o
todas UH ot'('Orl'clI('iIU.l
extrllorclitlllrilLH
que se del'em, lia He('(:ao, e 1'1'01)(>1'os III 0Ihorallll'ntol:! que devem S('r feltos no Ht'l'viço da 'lllC'Slll!\,

§ 1.0
pedimentos

Os chefes de,licc\oào silo snhstituidoll
nOH 8('IIH imt~Tllporal'1os Jlclo C'lllpl' gado lIluis gl'll<lIl:t<lO (la
Sll:\,:\O
C !li Ignaldad
de gl'adnlt<;ao lH'lo luais antigo,
§ 2,0 Ao eh('fe (~a 2,1l, see\'ào (OOl1lp<,tl', l'RIH't'ialllll'lIil',
:!11'1Il
do Iple se detcrllllJl!\ II c~te artigo, cliri"'il' o ('''lIilltl~8 1\ 0)'viços:

b

, 1, o .R(~('pça? ~leCOl'l'cspondenciao
IllSlIfrll'H'nte pnra distrihuir

fr:lU({lul\

LIsboa
'o
~,

ou
' Porto
.
"

1l0s
o

DlsÜ'lbu1f'lto
rl:l>lante e uOtCWI'S;
o

,)

tCI'l110~

(h~"01'1'0
,.,

...

nllu fmll!!,l

I">

0111111.011 (OOIJl
tia :tJ'IOI~ (10 R('rvic;() !k
1
I
'
_
( ()~ l'(ogl1 :I 11H'1l 1o, (O 111 11'11('(0(110,
'1
JQII( I' lIl'la
1/ Jm r f II(III, , I IlOJIII,~/1'

125!~
:3,o Registo dos
4, o Arrecadação
ser entregues aos
rias pam a sua di

avisos de mudança de residencia ;
da correspond ncia que nao podérem
destinatario
, e as diligencias necessatribuição ;
5,° Remes a;i direcção dos erviço telegrapho-postaes
da co rrespond .ncin cuídns III "Ij'UgO,
s 3,0 Ao chefe da 2,' e [), a '(>cçoe da estação central do correios de Li boa. e da ::!, a e 4, a sccçê s da do
] orto 'om}>'te propor }><lI' int rmedio do chefe do respecrviços o pes .oal que d verá servir nas referidas
s cçõe ,
Art. 13 ,o Ao fieis clief s da
1.:1 .ecçães das estaçõe entra
do' correios de Li boa e Porto compete:
1.0 Dll'il-{ir o erviço da 'I'C~'á.O;

2, o V nd r .llo. ao publico j
3,° 1<'01'n cer sllos ao indivíduos

nuctorisados a vendel-e ;
4, o Executar o s rviço de P rmutação de fundos ;
;),0 Guardar,
00 lia rvspousabilidade,
o' fuudos e valor il qlle lhe tiver III ido confiado ;
Ii,o Prestar contns ( fn;wl' a entr 'ga tio fundo' e valor s que constitui r '1lI () • 'U debito pela f(írllll1.c nu datas
tab ,I 'cida lIall PI'l', cri pçõ<,' q u vi iro1':\ I' m ;
7,° Efl'l' .tuar POI' "i 011 pOl' inturruerlio de distribuidores
rupranuruerurio- IL cobrança por couta ti particular s, de
r icibo«, Idl'fl
()bl'iga~'()';
:' I
bl'r'
'OUI',U' a:;. ignatul'a
pal'll publicaC;oes pcrio(lÍt'a ;
U,O }~x cuta!' R rvi')o int rn:wional d obl'&llça;
lU." AI'!' 'l':ulat' () produ ,to da 'llIi .ao de vai, da c taçõ'~ UrUltIllI., I' hl'lll a .. illl C[IUl ,quer ontro rerl<limenlo8

po tn'

<1"

II H'

ma ;

11.° K '('lItur o Olltl'O
'I'\'IÇO que lhe forem distribuido .
Art, l:H1,O Au til'i
'Itere da (i, 't'')alJ da ' ta~'à()
tml <lo 'OIT 'lO d(' Li. boa 'ch 'f da f),Il. c~'ào da do
Porto, ('IHIll> t':
I.o I)iri~ir o (I'\:i~·o (11 (' ''):10 ;
2.° Olllll'fl I', . ub 1\ lIa!'t' pun auilitln(I"I
o volUllle!! de
('()tI-

I

('Ill'OIllIll(

Illla

11tH 1'lIt)' r'lll

IlII

,,('~'i\()i

cob .... 1I'II <ln ti 'ti II dll' ito do importll~'~ () ou (1
'011 111110 da
)1('0111111( nei,
1'0 tne ;
4,° (1'11\1',1111' ob
IJIl n' p II abilidnd'
() fundo e va·
101'0
(]tll'
Iii
iv
'I' '11\
i
I
'(Juli, <lo . I))" tal' l:outl1 e faI
) r
"
z r cutr
L do
valor
q u '011 tltulr 1ll o seu
3."
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debito, pela fórma e nas datas estabelecidas nas prescripções que vigorarem ;
5.° Executar
os outros serviços que lhe forem distribuidos.
Art. 140.0 Compete aos fieis dos serviços telegraphopostaes dos dietrictos, sob as ordens do chefe de estaçâo da
localidade:
1.° Arrecadar
os rendimentos telcgraphicos
o postaes,
guardar os fundos e valores a l'argo da estação, prestar
contas e fazer entrega dos fundos e valores que constituem o seu debito, peja fórma e nas datas estabelecidas
nas prescripções vigcntes;
2. ° Vender sei los ao publico;
~. ° Ernittir vales;
4. o Rf'gil:>tar correspondencias,
cartas e caixas com valor declarado, receber e cntrogur as corrcapondcnciaa officiaes;
f).O Effcctunr, com auxilio dos distrihuidores,
a cobrança,
por conta de particulares,
de recibua, letras o obrigações;
G. ° Receber o cohrnr nssignaturns
parn publicações periodicas e deserupcnhar
o serviço de encouunondns postncs ;
7.° Fazer o serviço de contabilidade,
1I0S termos do artigo H1.0, e pelo modo que sup riormeutc lhes for determiuado ;
8.° Executar

os serviços accessorios que lho forem incumbidos.
Art. 141.° Os empregados na t:lxnl,'ào dos telegl'ammas
nas estações centraes de Li boa e Porto terão as attribnições que anperiormente
lhos forem detpl·ll1innrlas.
Krt. 142.° Cada 11m dos fieis terá, lt Rita CII ta, para
o substituir nos seus impedimentos, um prOp(lsto, por cujos
actos fica respollsnv(" pum todos os cflcitos.
.
~ uuico. 01:> propostos dos tieis i-liio dn sua exclusIva
confiança. A «scolha SI) pôde recair em IItlI rlos njlHhnt?8
dos IlHHlIIlOS fieis, modinnta proposta, trnnsmittitln pela via
competente à direcção dos aerviços tp!<'grllp!to-pllstues.
Art, 143.° Aos chefes 011 eucarregados de ('8ta~õ s com:
pete:
I. ° D('sempcnhar
o &erviço de !('Iegl'nphos e cOl'I'('ios
nos termos dos regulamentos,
instl'lt('~õe8 e ordens ('III
vigor;

2. ° Dis tI'i ou ir' O pessoa I ás RUnl:!ordens, elll !ta 1'11)011 i!1.
Com as clct('l'minnções Imperiores e as t>xigPI1('ias 00 ~cJ'vi\() .
:3, ° Dar con!t"cimcuto ao l'hef(l de tl<'rviço rcspodivo d(:
todas RS oceOl'roncias extrnordinnl'iuR qu, se del'PIIl nos di-

ru

OlUlE.\1 I li) L~IWl'l

.',0

;1:;

1:!lil

versos ramos do :;cl'viço a seu cargo e de todas as faltas
e erros, abu o e irregularidade
praticadas pelos seus subordinados;
4, o De .empcnhar os .crviçns d transmi sao da hora

official ~ da pubhcnção da indicações do tempo provavel ,
termos da' in tl'lIC')Õ'
1"
pecti VII ' ;
f),o '01'1' pender-se
com o chef d·:-; rviço, com as
nuetoridade
locacs e com os outro' chefes de e 'taçào,
0110'

bre ass II ru pto

~ I, o

()

da sun

Com

p 'tl'neia,

shefe da 'stac;ao póde,

ou, lia I'cspon .abilidu-

(Il, escolh r um dOR 'Il\prcg:ulos seu ..ubordinados para o
coacljnvar c , ul» tituir IIIl cohrnuça
' nrrecadaçâo aos fundI s guarda elo valeres P irtenc .ntes no c tado 'ao pal'ticulur 's,

U eh ~ responde,

por

pr 'gado,

"'11,

por todos o' netos d'e se em-

*

:J.," () eh ·fes de ,ta~';tn são sub. tituidos no, seu imp dim nto- imprevisto:
'IIlIJnauto nuo pod rem
toma.
da, outra: provuleucia , p ,lo PIIIllI'(·".ado mais gl'adnado da
bta\,ilo, (' em igllaldnd'
dI' gradua,'an pelo mui antigo,
~ H,o (~ualld()
d"I' o ('a, o d mOl'te ou clPi'apl'areci1lll'llto (l' UIII eh t' ou 1'11 'lIt'r('g:Hlo 110 P.t:1\,:lO, ('111 (!lle TlllO
hOllv('r nllli clJlpl'l'~ado , I' 'luH!ldo o eh ,f" d , r\'i~'o do r,'sp 'cti\'o di"lI·ict., lião po I'1' pru\'id 'IH'ia!', o adlllinistt':lClor
<lo ('oJH'('lho llOJllPI r-:I }lI',,\'j ori:llllC!l('
pP'"
ido!ll';l para
nos terlllO:'! do ;$ :)," do urtigo !I!I,o tOlll:ll' couta da 'eta\,: o
(' d(,- IIlJlI'lIhal' qllallto po i\'l·1 o('n'i~o
IItó 1(1l' II' l' 'par.
ti~'(I':; '1lI11p'II IItC:' tpHh lU )'(, ,.,"'ido
:-o\'t'(' () a" 1Il1lptll•
Art lo! LO \0. chpf', das st,IÇ'H'~. '1Illlplt"rica
('0111pl't( , al('1ll do ')"1' 1"1,(,1itlla o IIrti 'o antt" dllllt':
1." \ \Ígilnn 'i: do Illlll' 1 da C) tI, P lo (Ill' illtcrc
l\
:í CJ,:III':1ll 'a pllblil' I, ti ('·di.II<;'IO
dllUII
ire
III\\'I 'P/II;' o;
:?, o A, uh r \'I\~'ill' III 'lI'ol' lo .. i' I ,II'
", "IIl"
pn, t08,
a Imll 111i 10, pllra II~ 1I11\'io" da iHclie:H;õ do tPIIlPO
jlt'oV,I\' ,1,
tr'H!l mi . o clll It I'a otlh·j:d ;
:1. o A ('li'!, pOlld 'l1ei {)fljl'ial
plll'tl ,tll:lI'
ntl'a () mil!'
(11'

(l.

dI

no

j'.

ti

CC)HO

da

IlIubu·

I na

linha8
111-

lim·
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cias e sobre o pessoal que desempenhe serviço postal nas
estações e linhas de caminhos de ferro;
4, o Organisar as escalas de serviço do pessoal;
f),o Propor
castigos e recolllp{'n~a8 para o pessoal ambulante e ao serviço nas e taçõcs do caminho de forro,
fundarnentn.ndo as suas propostas;
todas as faltas, erros, abusos o irregula(i.o Participar
ridades praticadas no serviço arn bulante ;
7.° Informar annualmente
sobre o comportamento,
actividade e aptidão do pessoal que servir na secção;
•• 0 Excluir
O pessoal, a titulo provi orio, em casos graves da escala do serviço, dando immediatamente
parte á
direcção dos serviços tclegrapho-postacs
;
~
U.o Tomar conh cimento de quactlqllcr reclamaçoes sobrc nssumpros do serviço ambulante e fazer as indagaçõe:s
neccssarius para. as esclarc~'el', da~ao (~e tudo conhecimento :1, rl'particão d08 COrrClOSda direcção ;
10.0 Estudnr e propor os melhoramentos
e innovações
que julgaI' cO~lvelliellte para aper~ei~oar o serviço;
11.0 Organrsar e reformar p l'lo<hcamente, em harmonia com as alterações
que occorrerem
no serviço, as tabcllas reguladoras
da permutação das malas nas ambulan.
cias suas dependentes;
12. o Tomar todas as providencias
que o serviço respectivo exigir quando, por circumatancias
extraordinárias,
não seja possivel esperar as ord ns superiores ;
13, u Corresponder-se com a replU'tição dos correios da
direcção dos serviços telrgrnpho·postlles,
com os chefes de
serviços e com ns repartições,
tr ibunacs e I\nctoridades sobre assumptoa do seu serviço.
~ 1.0 Os chefes da La C 2,:1 sccçêcs das lunbulancias
postaos são subetituidus
pelos sub-ehefcs.
§ ~.o Sempre que esteja cm serviço nas linha ferr as
o chefe de s CyIlO, e. ccrccni as funcções sedentllrins o I' s-

pectivo sub-chefe.
§ 3.". Nlls st\d?s das Hccçõrs hnvcrá

11m escripturnrio
n-pirante.
'
§ 4. o
c1~ete~ da l. a e 2. n cc~'ões tê ln tnllllH'1ll a s 11
carg~ II. fiscal~sa~ão dos transpoJ't<'1> d ltlalll.!I nas idadcs
de LIsboa c lorto d accm'do com Os eh fos d08 B I' '
de correios a'es as cidades.
'
VIÇOS
que sera

UIII

<?~

. § f). o Ao chefe da La c('ção, como HeI <lati l\mbulnnCIIl~, ellll~)I!'<'! HlPIII (l(~ <lHe f;(·n, <ldermin:lI!o lJ() 1)f'psl'ntc
artIgo, dll'lglr 08 servlI'Os de dil:ltribui("\O
I'nvcr t ' I
-I d.1"
.'
I UIO < o
materla
e tOuas as ambulancias
e b ll1 a sim prollloV('r
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a sua con .ervação
reparação, sendo imm diata
ctamcnte re 'pon avel pelo valores respectivos.

c dire-

Art. 1-!1i.o Ao pessoal para o erviço da distribuição domiciliaria competem, alem ela entrega, das correepondcncias
ao' d

tinatarios,

o serviços

interno.

da

estações,

r guiamento
iII tru f,'õ . du ..ignnr m.
O guarda-fios nao d
mp .nham serviços
estaçõee.
CAPl'l

que os

internos

nas
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Situações de serviço e licenças
AI't. 147.° A ..
t

(1'11
JIl

i (I

111
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o tl IicPllça por
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2.° Os que requeiram para CI' collocados u'esta situação;
3.° Os que obtenham licença para servir em outros ministerios, salvo o dispoeto no artigo 204.°;
4. ° Os que tenham licença para servir em emprezas telegraphicas de reconhecida utilidade publica.
§ unico. Aos empregados
n'esta situação não se fará
abono algum de veneimentos.
Art. lf>O.O A situação de disponibilidade
comprehende
unicamente
os empregados que, tendo regres ado da situação de licença illimitada, e tendo-se apresentado ao serviço, esperem vacatura nos quadros para serem collocados.
§ unieo. Aos empregados
n'csta sitll:l\,HO scrú abonada
metade dos 8('118 vencim ntos ele categoria.
Art. 1:') 1.° A situaçâo do inactividade
eOlllprehclld(· :
I.° Os em pregados bllspeuHos de funcçõcs pOJ' medidas
disciplinnrcs ;
2.° Oa doentes por mais de seis mezes ;
3.0 Os doentes por mais de UIU anno, quando a doença
tiver sido ak-unçada em serviço publico ou ]>01' motivo <1(,
serviço publico.
§ unico. No primeiro caso os empregadoa não têcm direito a vencimento algum; no segundo caso têem direito a
dois terços (10 vencimento
de {'ategoria; no ter' iro en-o
têern di!' ito ao vencimento de categ-oria por inteiro.
Art. lfl:J.o Nenhum empregado pod('nI obter licença illimitada quando lião tiver l' II) monos cinco nuucs do serviço effecti voo
§ 1.° Os logares dos empregados qne obtiverem licença
illimitadn SCI'ftl) preenchidos corno (pmeHC)tlel'vucnturus C)lIe
occorrcrem !lOS quadros rcsp crivos.
§ 2.° O empregndo C)lle 110 fim de cinco :1.ll1l0S c1~ licença illimitudn
não regTI'sHar 110 R~l'vi~'o deve oonsidcrar- P. demitrido, ('OlHO SI' O tivesse requerido.
:3.0 08 empregados
qne r('gl'eSRal'ern no srl'viço, (lepois cip gOSlU' licelJça iJlilllitada, scr:lo <:ollo(':1clos na situação de dispolJibilidll(lc aU' (PH' e dê VHcatUI'l1 na mesma
classe do (11111<11'0 a IJIIC !)(,l'tellciam CJuando obtivemm a lic('uça, 0, só depois do dada cs~a vacntnJ'a,
ntl'lt1'llo
m
sC"vi~'o activo, dC!il'olltHndo-,H~-lh('s parll todo:; o:; ctrcitos na
avalin~'i\o de IIlltig-lIidade e efi't'ctividH(!P todo o tempo quo
ti.ver ~l\lraclo ~ Jicc~lça. illilllitac1n. ICIlHl1H\lltO estivcI'c'm lia
I:!ltl~a<;a() (1(, (!tspolJ,blhdIt1Ie. pr'cHt:tl'i\o os sCl'vi~'()8 qll MUperlOl'InentC' lhes forem deslg'llndos.

*
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Art.

tolcgra-

12(jf)

coi locado na situação
do inactividade
nos termos dos
n.OS 2.° e 3.° do artigo 151.°
§ 2.° Logo que dê parte ou envie certidão de doente
fica o empregado sujeito a ser inspeccionado
officiallllont~
no seu domicilio por facultativo.
§ 3.° Os dias de doença não são contados interpoladamente, mas sim pela sua euoccseão chronologica,
sem exceptuar os dias santificados ou feriados.
§ 4-. ° Os empregados ausen tes por motivo de doença devidamente
comprovada,
receberão o seu vencimento de categoria e
de exercicio, se o tiverem,
mas perderão as
gratificações que lhes competirem, nos termos do n ," 2.° do
artigo 12G.o Os distribuidores
sl1pmnum('rarif)s quo adcocorem estando em x ircicio nuo tê sm vencimento.
§ 5.0 Os mpregados doentes não podem mudar do rosidencia sem auctorisaçâo su IH'rior.
Art, lf);).o Consideram-so
faltas não justificadas:
].0 A ausencin,
8('111 licença, dt' IIIll a tros dias,
em mandar partI' de doonte, ainda que o empregado
se aprosente
A.O quarto
dia;
~.o A HlHlt'llcia, sem mandar
certidão (10 facultativo com}Jrovativa da docnçn, quando haja motivo suíliciente para
consiclerar corno falsa a parte do doente dada pelo mprc-

°

gado;
:3.0 A saldu antes

da hora, ou a entrada depois do cncerrado o ponto, sem licença do respectivo eh .fe ;
4. ° A recuse do desempenho
de serviço cxtraol'dinario;
f). o A transposição do limito da licença obtida;
H.O A mudança de r sidencia ofliciul sem nuctorisaçâo
superior.
unieo, As faltas nuo justificadas
importam sempre,
para o empregado,
perda do vencimento durante os diut!
em que foram commcttidaa,
illcl('pendent 'mente (10 qualquer outrn penalidnde,
que haju do lho ser applicada.

*
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Penas disciplinares applicaveis a08 empregados
Art. ln6.o As penAS disciplinar
appliCltveis aos mpr·
gados telegrapho-po
tacs do que trata este de r to, sao
aI:! 8 guintctl:
1.0 Advert neia j
~." l'eprellUrlsa,o verbal ou f(\gitltada j

1~fi7

3.° Mult:

até

li iinportancia

de quinze

dias

de venci-

n." 1.0 do artigo lML";

sob

rr

10.

elas
tele-

rei n

uperioru
culpo

('III

0, P -lo
li vere ;

r oompença ou a
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até seis mezes. Os chefes de repartição podem suspender
provisoriamente
qualquer
empregado,
dando immediatamente conta ao director.
Art. lô9. o O effeito da suspensão é privar o emprrgado
auspenso do exercrcio do emprego e do vencimento correspondente.
§ unico. Ao empregado que tiver sido suspenso por virtude do n.? 1.0 do artigo anterior, serão restituidos os seus
vencimentos se fOI' absolvido 011 despronunciado.
Art. HiO.o A pena de transferoncia
será applicada nos
casos graves de indisciplina,
offensae ao decoro da repartiç:lo ou desob diencia voluntaria ás ordens superior s aggravada por outras circumatnncias.
§ unico. A transfercncia
só póde ser imposta pelo ministro pO!' portaria, depois de ouvido o empregado.
Art. 161.° São causas de demissão :
).0 A condernnnçào em quarsquer
penas maiores.' ?u e~m
pouas correccionaes,
por actos que envolvam participaçâo
em iuanifestaçõcs
contra a ordem publica ou falta de probidade e desdouro publico;
2.° A revelação de negocios confidenciaca, e o abuso de
confiança em matéria de serviço publico;
13.° A acceitação ou participação de lucros provenientes
da marcha ou resolução de negocios pendentes dos serviços em que forem empregados;
4.° As repetidas faltas, continuas ou interpoladas,
ao
serviço, sem cau a [ustiflcada ;
5. o As irregularidades
commcttidas no ser viço, que possam fazer perder a confiança no empregado;
6.° A contravcnçâo do dispo to nos §§ 1.0, 2.° e 3.0 do
artigo] 48. 0;
7. ° As que vno xpreesamente
marcadas em diversos
artigos d'cste decreto.
Art. lü~.o Nenhum cmpr gado SCl'It castigado s m ser
previamente
ouvido. Exceptuam-se
apenas d'esta disposi~i10 :

1.o A applicação da pena de suspon :lo no caso do n. ° 1.0

do artigo

]f>8.0j

2.° A applicação
de qualqu r pena nos caaos extraordinsrios e imprevistos a qu 'I'j;\ indispensav I acudir
m
demora, n'aqucllos
III que a 'nlpllbilidadc
seja manif ta
ou n'aquclles
em que o empregado uno
ja encontrado.
Art, lüil.o A applicaç~o de qualquer
p na di ciplinar
nos tormos d'est
decreto, só dev ser feita ln 'diant
pro~
cesso convenicutelllcote
instaurado,
que será sompl' 1'0-
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m ttido á rt'pat,tiçâo
tcJe'''rapho-po

rtaes,

competente
II

fim d

I:'

rla direcção
r devidamente
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dos serviços
archivado, e

registado o ca tigo applicado.
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LO IV
fôiI

t;rnJl~itoria,..
d chefes

da

IH

hulnncias

vacaturas qu ficarem c

I •

l~jlJ

tindo nas ela SC8 do Jifl'l'I'CIlI(
quadrus, (I"poi dr iollo ',.do os actunet
'Ul}lI' ·g:lI!o
,!a 111(' mn (·111 II, 110 !l'I'III,8
acima iTHliCH(IIH~, I'rol,('c!pr'-lIa prla f';I'lIl:l li <ln un corre pondoute dispo ic,')(' tran iturin c1'. II' dI crcto, 011, 1110
fi havendo,
110 termo: elo cupitulo 11 do titulo III,
§ ::!," 011 "lll}lI'('ga(luR
Ijm',
JlI.Ja
n'1IHllkJ.l~no
do
(1'viço , íicnrum excedeut«
110 IlOVO quud ros, PCI'I,(·IJ '1'/ o os
venuimcntos quI' UO IH", ('111(' III , ))('I'I('IIC '111 I' (I'It· V. indicado!! lia tal. 'lIa A, HIlIH','a It
t (1('1')'( lo, e -ontinuurão
cm activo
('I'\'i~,o ('0111 os 1'11 titulo, lnmra
1" rogo tivas «ntumdo pnrll, o re pp ·tivos q u, (Iro pI·11I ordem
das Ruas nlltig'uidadl'H,
08 (lIlPI'('g'lldo
1J1Il'
(jl'an'lI! 11II,lido
II (I"
IIIII( I' (,11\
poderão, outro im, I" UdllllUiclll, 110:;1'011('111' os )l:1l'. (\11IIIi suo :ls 'Ia es imuu diutumentn
lI}1 •.. iol'l' ,<]111111110
ati fu(I

çllln /lO, n quisitos

(' 'igitlo

nos 'lIIl'l' 'g-udos (·Il(·l'livo

plll n

C88C' fim.

§ ;~,o Nào H '1'/10 obriga(!o
nllo\'o
encurte
o
funccionurio
de scrveutin vitalicin, cujo titulo
dif 'nt!oll por irtude da, di !,o i('o(' P('IIIII1II(·llt(·
I!'('!:itl'

sitorill8

IItado

glllc

1'\1'111 Ull

Ilc·cr(·to,

• ('uio

, cahcndo·lh(\.

(o(lo

IHIl';t

1l01l1(':I~':10

III!

\'I'Ill,illlClI(O
lIau fO!'l'1II ali() dill'ito
<iI II' 1111' a,! 1(' :tellla'
t'Hl'go I' do }'(. }lOI' (.!t. (h neto
1).1'
110

P clivo (. CITicio, Il~ (pia 'S
i11tI' g 1'1\ IIIH'1I te 1111111
t illDIl,
4.° T('lIhum (lo~ !Og':lI'I' ,
fo!'! III vl"',lIldo ('111 I'ada
(,Ia l;tl (Il' (I'\(' tl'llta
(' !t' el 'I'du,
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actual chefe da repartição
postal da administração
dos correios c telegraphos de Lisboa - como chefe da 3. a
secção da estação central dos correios de Lisboa'
O actual chefe da repartição postal da admi~istração
dos correios e telegraphos do Porto - como chefe da 3. a
secção da estação central dos correios do Porto'
O actual chefe da repartição telegraphica
de 'Lisboano logar de chefe dos serviços telegrapho-postass do districto de Lisboa j
O actual chefe da repartição telegraphica do Portono logar de chefe dos erviços telegrapho-postaes
do districto do Porto.
§ 1.0 Os funccionarios, a que este artigo se refere serão considerados respectivamente
como addidos aos 'quadros de que tratam os artigos 98. o e 100. o o serão conservados n'aquelles
logares cmquanto estiverem em effectividade.
§ 2.0 Quando de futuro, por qualquer motivo, deixem
os actuaes administradores
de prestar
os serviços que
n'este artigo lhes são commettidos,
serão respectivamente
providos nos logares de chefes dos serviços de correios de
Lisboa e do Porto os actuaes chefes das repartições postaes.
Art. Hi7. o A primeira nomeação dos chefes dos serviços
dos tclegraphos das cidades de Lisboa e Porto, chefes dos
serviços telegrapho-postaes
dos diífcrentes dietrictos, chefes das secções das oircumscripções
telegraphicas,
chefe
da 2.& secção das ambulanciae postaes, e chefes das differentes secções dos serviços dos correios e dos telegraphos
das cidades de Lisboa e do Porto, será livremente
feita
pelo governo, depois da publicação d'este decreto, em empregados das categorias respectivamente
fixadas para cada
logar, que tenham a necessaria idoneidade.
Einquanto se nuo estabelecer o serviço telegraphico nos
districtos de Angra e Horta, os logares de chefe dos serviços tclcgrapho-postaes
d'estes districtos serao desempenhados por primeiros aspirnutes do quadro tclegrapho-pos.

tal.

Art.
16 '. o O administrador
da extincta
administra~llo doa correios de Beja continuará
a ser incumbido
das funcçõee de chefe dos serviços telegrapho-postaes
d'este
districto,
podendo te.r pOI' :djunto ~~ official do quadro
a quo 'e refere o al'tJg.o 9 . ~ administrador
da extíncta
a(lmini~tl'açl\o do correio de Villa Real será collocado Como
addido na direcção do serviço telegrapho-postaes.
II

1272

OIWEM DO EXERCl'l'O N.o 33

==================================~
§ unico. Aos administradores
das extinctas administrações continuará a ser abonada, alem do ordenado, a quantia mencionada no orçamento, como supplemento de retribuição.
Art. 169.° Ewquanto
estiverem em serviço os dois chefes das repartições
telegraphicas
a que se refere o artigo 166.°, deixarão de ser providos dois logares de primeiro official do quadro telegrapho-postal,
um dos quaes
será preenchido
logo que deixe dc servir um d'aquelles
funccionarios.
Art. 170.° Os actuaes officiaes, que servem de ajudantes dos fieis dos correios em Lisboa, poderão continuar no
exercicio d'estas funcções com a gratificação que actualmente percebem.
Art. 171.° Emquanto houver primeiros officiacs addidos
ao quadro de que trata o artigo 100.°, os legares de subchefe de secção serão desempenhados
por estes.
Art. 172.° Emquanto o actual chefe da repartição telegraphiea
da antiga administração
dos correios e telegraphos de Lisboa exercer as funcções de chefe dos serviços
telegrapho-postaes
do districto de Lisboa poderá ser coadjuvado por um primeiro official effectivo ou addido do
quadro telegrapho-postal,
ao qual se fará o abono de que
trata o n.? 27.° do artigo 126.°
Art. 173.° O actual fiscal das repartíções postacs ambulantes será empregado, com os seus actuaes venci meutos, na commissão que o governo determinar,
no ministerio das obras publicas, commercio e industria, ou ero qualquer dos serviços de sua dependencia.
Art. 174.° O actual fiel do deposito de material de COl'reios, telegraphos e pharo s do Porto continuará prestando
o serviço que lhe está incumbido, sendo considerado addido
ao quadro telegrapho-postal,
mantende-s -lhe a caução a
que é obrigado nos termos da legislação vigente. Logo que
deixe de desempenhar
as funcções que lhe ficam pertencendo, será supprimido este logar.
Art. 175.° Os actuaes aspirantes
supranumcrarios
do
sexo masculino e os ajuduntcs eífectivos do mesmo sexo
que têem actualmente ruais de cinco annos ele serviço, serão
providos nas vagas de aspirantes auxiliares que ficam existindo nos quadros do serviço externo. Para este fim o go
verno escolherá em primeiro legar os que têem o curso
especial de correios e telcgrnphoe antignmeutc professado
nos institutos induatriaes
e eomm reiam", que serão collocados definitivamente
no quadro a que se r fero o ar-
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tigo 98.°, seguindo-se a estes os demais empregados da
classe que serão collocados nos termos do § 4.° do artigo I l ti." nos quadros a que se referem os artigos 98.0
e 100.° pela ordem das classificações que obtiverem em um
concurso estabelecido para este fim.
§ 1.0 Os aspirantes supranumerarios
e ajudantes que
teudo sido approvados n'este concurso, não tiverem desd~
já cabimento n'aquelles
quadros, poderão optar ou pela
sua futura collocaçâo n'elles, OH pela sua nomeação de
encarregados
de estação, quando houver vacaturas.
Os
que não se quizerern sujeitar a este concurso, serão collocados como encarregados de estação, quando convier ao
serviço, se tiverem a precisa idoneidade;
os que forem
reprovados s râo considerados como demittidos.
§ 2. o O governo poderá conservar em effecti vo serviço
os actuae a 'pirantes ~upranumerarios,
que tenham obtido
approvação n'aquelle concurso quando as circumatancias o
exijam e haja verba orçamental
para o pagamento dos
respectivos vencimentos.
Art. 17~. o Os actuaes chefes de estações de 4. a classe
e encarregados
de estações de 5. a classe serão co11ocados
como encarregados
de estação, continuando a perceber os
seus actuaes vencimentos.
§ uuico. O goveruo poderá transferir estes empregados
de umas para outras localidades, conforme convier ao serviço.
Art. 177.0 O actuaes aj udantes effectivos serão conservados como addidos ao quadro telegrapho-postal
com os
s us vencimentos acruae ,ql!e serão successivamente
elevados nos termos
n. o 43. o da tabella n. o 6, annexa ao decreto com força dc lei d.! 20 de julho de 1886. Serão c01locado ; a) os do sexo masculino que actualmente têem mais
de cin '0 annos de serviço - pela fórrun indicada no artigo
li5.o; b) os que lião tiverem alcançado collocaçâo por cste
meio _ em 10g;u'cR ele encarrpgados
de estaçâc, quando
para. isso t nluun idoueidude. Nào podem, poré~ll, estes ul0
timo' mtrnr 110 quadros de que tratam os artigos 98. e
100.o, a Ido ser slljeitaudo-he ás condições gemes estabe1 scidas 110 artigo 11(). o
• '.
•
08 uctuaes ajudante' do sexo feminino que e~t~Jam nas
condic;õ Il do artigo IIH.o serno eollocarlos dc601tlvamen~e
na ('la~1l que 'rg undo
'te decreto tem aquella denomi-

ao

naçao.
.
.
§ unico. Os netuncs ll;)u(lant<·s Rl1pranU~erarl?R do sexo
IlwlH!lIlillo podemo er disp nsa.dos dp servwO etiectivo, de-
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vendo ser opportunamente
collocados nos logares de encarregados
de estação, logo que tenham sido admittidos
todos os ajudantes effectivos, se para isso tiverem a precisa idoneidade.
As actuaes ajudantes supranumerarias
serão, depois de
collocadas as effectivas, preferidas para a admissão ú nova
classe de ajudantes, se satisfizerem ás disposições do artigo
118.°
Art. 178.° O porteiro e o ajudante do porteiro da antiga
administração
dos correios e telegl'aphos de Lisboa ficarão
respectivamente
em serviço na. estações central dos correios e telegraphica central de Lisboa.
Emquanto
estiverem em serviço estes empregados deixará de ser abonada a gratificação a que se refere o n.? 41
do n.? 2.° do artigo 126.° d'este decreto.
Art. 179.° É extincta a classe de correios conductores.
Tres dos actuaes correios eonductores
effectivos serão
empregados no serviço das repartições da direcção dos serviços telegrapho-postaes.
Os restantes serão col locados no serviço dos correios da
cidade de Lisboa, podendo servir nas ambulancia
postaes
como continuos.
§ 1.° Aos correios conductores será conservado o seu actual
vencimento de categoria, e para manutenção
dos proventos dos que não fizerem serviço nas ambulancias po taos,
ser·lhes-ha abonada, como gratificação, quantia equivalente
li media da importancia
que p rcebiam pelo n." (i da tabella n. ° 7 annexa ao d creto com força de lei de 2\1 de
julho de 1886 quando em eficctivo serviço.
§ 2.0 Os correios eonductores supranumerarioa
continuam
a desempenhar
o serviço de continuos nas ambulanciaa postaes, devendo os que tenham mais de dez annos de s rviço
passar á classe de continuos dos quadros telegrnpho-poatal
e dos correios de Lisboa e Porto, pOI' ordem da respectiva
antiguidade á medida que occorram vagaR n'aqu lias ela ses. 08 que tenham menos de d z annos de serviço 8 ruo
nomeados primeiros di rribuidores em Lisbon, comtanto qtl('
a percentagem
da vacaturus providas por stl~ férma não
exceda a décima parte do numero total da quo se d r 11l
na classe,
Art. 180.°
8 acnu es servcut
s <la administrações
dos
corroios
telegrupbos continuarão em cífcctivo serviço com
os respectivos vencimentos.
Qua.ndo, porém, oecorrerem vacaturas n' sta classe, não
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serão e tas preenchida,
sendo o serviço respectivo feito a
jornal por individuos estranhos aos quadros.
ruraes serão conArt. 181.0 Os actuaes distribuidores
servados em serviço, nas localidades em que actualmente
estão ou n'outras, ou collocados nos Jogares de terceiros
distribuidores
ii. medida que occorrerem vacaturas n'esta
classe .
.Art: 1 2.0 Os aetuaes ~uarda-fios auxiliares, segundos e
primeiros guardas. fios, cUJos Jogares são de serventia vitalicia, conservar-se-hâo
cm serviço activo com os respectivos vencimentos, sendo-lhes estes augmentados como se tivessem logar as promoções aos Jogares de que trata
o artigo 4G. o do decreto com força de lei de 29 de julho
de 1~ 6. erão preferidos para as futuras nomeações de
chefe de guarda-fio
se tiverem a precisa idoneidade.
Poderá, outrosim, o governo transferir os empregados
actuncs das classes a que se refere este artigo para as vagas que occorrerem nas classes de segundos e terceiros distribuidores,
quando tenham idoneidade para o desempenho
d'estas funcções e não soffram perda de vencimentos.
§ unico. Os actuaes guarda-fios supranurnerarioa são considerados como exonerados, mas serão preferidos para o serviço de conservação e construcção das linhas telegraphicas,
se tiverem as neces arias condições de idoneidade.
Art. IS;L o A promoçao a effectivos dos actuaes d'istribuidore sllpranumerarios poderá ser demorada se o governo,
usando de nuctorisações legaes, preencher as vacaturas que
occorrerem na elas e de ui tribuidores
effectivos por alguns dos actuae guarda. fios effectivos distribuidores
rururae
ou por outro empr gados.
Art. 1 1.0 s directores de correio addidos, quando exerc rem a funcçõe que lhes competiam antes da promulgação da lei de 7 de junho de 18 0, devem fazer-se substituir, nos seus impedimcntos 1 'g:w', por propostos, nos termos
eguidoa m relaçao MM encarregados de ~staçâo.~
Art, lR;).o Os directores do COI'rCIO sddidos somo encorporndos no qlHulro a que ·C ref re o artigo \) .0 com ll. pert' ntaaem
e ('ategoria que têem n'esta data, até serem col)ocad~' d('tinitivulll nte !l'CS e quadro, pela ordem da. data
da lia 1l01ll('ações, pela 'egllinte fórma :
.
1.0 O. <{ue receb JJI :ulDualmente 4006000 .ré!~ ou ma~8
c m nos de \)00
ré! m logare' de prmlelros a PIr:\ntes'

2.0 Os qlw rccebem :? to, 000 r(',j ou maio e lJlf'1l0S do
400,OOü r(·i - em logar s de cgllndoi a.splJ·antes j
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3. ° Os que recebem menos de 2401$000 róis - em logares de aspirantes auxiliares.
§ 1.0 Para a applieação d'esta disposição aos directores
de correios, considera-se
vencimento a sua percentagem
actual, liquida das despezas do expediente e outras que se
achavam a seu cargo em 1880.
§ 2.0 Os directores de correio, emquanto não forem collocados definitivamente
no quadro, continuam a ter a seu
cargo as despezas de expediente e outras que lhes pertenciam antes da promulgação da lei de 7 de julho de 1880 e
exercem as funcções que lhes competiam n'aquclla data, podendo ser incumbidos do serviço telegrapbico ou nomeados
encarregados
dc estação nas localidades
onde servem ou
n'outras.
§ 3,0 Para a collocação definitiva de que trata este artigo
é indispensavel
que o director de correio tenha sido approvado em um exame pratico de manipulação de npparelhos
telegraphicos
feito em alguma das estações centraes de
Lisboa ou Porto.
Art. 186.° Emqnanto não forem collocados definitivamente no quadro todos os directores de correio, que n'esta
data se acham addidos, de cada duas vacaturas, que se derem em cada classe, em que esses addidos têem direito a entrar, uma será provida por promoção nos termos d'este
decreto, e a outra pela col locação de um dos mesmos addidos, se tiver approvação no exame de que trata o § :l.o
do artigo antecedente.
Art. 187.° Emquanto o logar de ajudante de fiel dos armazens for desempenhado
por algum amanucnse dos antigos quadros da direcção geral dos correios, telcgraphos e
pharoes, será gratificado nOA termos do decreto com força
de lei de 28 de julho de 1886. Logo que este legar seja
desempenhado
por um aspirante
do q uadro telezraphopostal, nos termos do § 2.° do artigo 90.0, será gratificado
nos termos do n.? 30.° do § 2.° do artigo 126.°
Art. 188.° O governo sobre proposta da direcção dos serviços telegrapho-postaes
designará
as fuucçõe
que devem ser provisoriamente
desempenhadas
pelos empregados
que ficarem addidos a qualquer quadro em virtude das
disposições d'este decreto, quando a não tenham expressamente determinada,
podendo igualmente
aproveitar
esses
empregados
para o desempenho
de qualquer
commissão
estranha ao serviço de tclcgrapbos e correios em harmonia
com a sua categoria e idoneidade.
§ unico. Consideram-se demittidos os mprcgudos que se
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recusarem
ao cumprimento
de qualquer ordem dada nos
termos d'este artigo.
AI·t. 189.0 Os empregados excedentes aos quadros externos poderão se.r d.istribuidos pelos outJ:os ministerios pela
ordem da sua antiguidade e até a sua extincçâo, começando
a transitar pelos mais modernos á medida que n'esses ministerios se forem abrindo vacaturas de logares da mesma
graduação,
e contando-lhes sempre para todos os effeitos o
seu tempo de effectivo serviço, pela fórma seguinte:
1.0 Os primeiros e segundos officiaes em logares de segundos officiaes;
2. o Os aspirantes em logares de amanuenses;
3.0 O porteiro, ajudante do porteiro e serventes, em Jogares equivalentes.
§ unico. Estes empregados não perceberão vencimentos
inferiores aos que actualmente têern.
Art. 190.° As vacaturas
de primeiros e segundos officiaes dos quadros teleqrapho-postai e dos correios de Lisboa
e PQ1·to, que occorrerem durante o praso de cinco annos
contados da data da publicação do presente decreto, serão
preenchidas,
alternadamente,
por concurso e por antiguidade, em empregados das classes immediatamente inferiores
dos mesmos quadros, seguindo-se durante este periodo transitorio as seguintes disposições:
1. a As provas dos concursos serão feitas pelo modo que
for adoptado para o regimen definitivo estabelecido
pelo
artigo 112.0 d'este decreto, mas segundo programmas especiaes. Para a udmissão aos concursos pal'a preenchimento de logares de offíciaes do quadro telegrapho-postal
serão, porém, dispensadas
as cartas dos cursos, a que se
refere a condição 1.a do mesmo artigo aos empregados que
tiverem obtido approvação
em um exame previo, que
terá logar nas epocha que o governo designar, e cujo
programma será opportunamente
publicado.
Para a admissão aos concursos para preenchimento
de
lognres do quadro dos correios de Lisboa e Porto será. dispensada a npprovaçâo no exame a que se refere a condição 2. a do artigo 112.0
2.1\ A promoção por antiguidad aos Jogares de officiaes
do quadro telcO'l'al1ho.postaI exigirá tamb 'J)} a approvaçâo
o
L'
~ 1.a (este
I'
.
no exame a que
se relere
a J"1 posrçno
artigo,
§ 1.0 O prograrnma que o governo. publicar para cumprimento da diaposiçãc 1.&.d'este art~go. nao poderá ser
modificado durante c 'te regunen transitono.
§ 2.0 Nenhum dos actuacs empregados poderá ser pro-
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movido por antiguidade ou por concurso aos logares de officiaes ou aspirantes do quadro telegrapho-postal,
tanto durante o regímen transitorio
a que se refere este artigo,
como durante o regímen definitivo d'este decreto, sem possuir a necessaria
pratica da manipulação
dos apparelhos
telegraphicos.
Art. 191.0 Os actuacs chefes de estação dc 4.a classe
que tenham obtido approvação
n'um exame, cujas condições serão estabelecidas pelo governo, poderão ser admittidos aos concursos pum provimento de logares de segundo
aspirante, entrando assim no quadro a que se refere o artigo 98.0
§ unico. O numero de vagas de segundo aspirante providas por este modo não excederá, todavia, em cada anno,
a sexta parte do numero total de vagas da classe.
Art. 192.° Os actuaes vigias do mar poderão ser admittidos aos conCUl'SOS para preenchimento
das vacatnras dc
aspirantes auxiliares do quadro de que trata o artigo 98.°,
sem dependencia
das habilitações a que se refere o § 2,°
do artigo Ll 6.0, qualquer que seja a sua idade, quando satisfaçam ás demais condições do § 1.0 do mesmo artigo.
Art. 193,° As verbas destinadas
ao pagamento
dos
actuaes ajudantes effectivos, que ficam addidos aos quadros
em virtude das disposições do artigo 177,°, serão transferidas, logo que se dêem vacaturas n'esta classe, para os
artigos orçarnentaes
destinados ao pagamento dos ajudantes do sexo feminino crcados pelo presente decreto, As verbas destinadas ao pagamento dos vencimentos dos actuaes
guarda-fios e distribuidores
ruraes serão transferidas, á medida que occorrerem vacaturas n'estas classes, pal's os RI'·
tigos orçamentaes
relativos a despezas de conservação de
linhas e serviços de distribuição rural.
Art. 194,° Coneideram se sem efíeito todas as norneações de empregados telegrapho-postaea
que até á data do
presente decreto nrtO têem entrado em exercicio das suae
funeçõea, por effeito de ter sido suspenso o respectivo serviço.
Art, ]95,° Fica igualmente
entendido que as disposições transitorias
d'este decreto não são applicaveis a quaesquer individuos que tenham sido nomeados provisoriamente
para empregos telegrapho.postaes
ou transferidos de classe
depois da publicação do decreto de 1U de janeiro do corrente anno, ou que estejam nas condições do § 1.0 do ar
tigo 112.° ou nas do § 1.0 do artigo 114,°
Art. 1%,° Fica garantido
o direito, de que tratam os
artigos 19.° e 20.0 da regulação de
de agosto de 1824,

la
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unicamente
aos empregados
que em 7 de julho de 1880
pertenciam
aos quadros da antiga direcção geral dos correios e postas do reino ou das administrações
centraes
suas dependentes,
e aos aposentados
que tiverem servido
nos mesmos quadros.
§ unico. A disposição d'este artigo applica-se não só aos
empregados
que continuarem
no serviço da direcção dos
serviços telegrapho-postaes,
como áquelles que tenham sido
ou forem collocados, não sendo a seu requerimento, em qualquer outro ramo de serviço publico.
Art. 197.° Serào supprimidas
as estações telegraphopostaes,
cujo rendimento
telegraphico
é inferior á despeza respectiva, e que estejam estabelecidas
em localidades em que podérem ser dispensadas
sendo substituidas
pOI' estações postaes ou por depositnrios de caixas de correio.
Art. 198.° A suppressão das estações telegrapho-poetaes a que se refere-o artigo 197.° será feita gradual e
successivamente
á medida que se forem dando vacaturas
em que possa ser collocado por transferencia
o respectivo
pessoal.
Art; 199.° O serviço da posta rural será supprimido
gradualmente
nas localidades em que podér ser dispensado.
r
Art. 200.° E concedido o praso improrogavel de trinta
dias, contados da data da publicação d'este decreto, para
que os proprietarios
de linhas telephonicas particulares requeiram as licenças respectivas e paguem o que deverem
á fazenda nacional pelo uso das suas linhas.
Findo elite praso o governo ordenará,
sem dependeucia de intimação ou aviso previo, que se destruam todas
as linhas, cujos proprietários não tenham satisfeito a esta
prescripção, e se lhes appliquem
as disposições dos artigos 5.° e f)9.0 d'este decreto.
Art. 201.0 Fica o governo auctorisado a applicar á nova
organisação dos serviços de que trata este decreto as verbas auctorisadas para as despezas dos serviços telegraphopostaes no exercicio de 1892-1893.
Art. 202.° As sobras das verbas destinadas no actual
anno economico para pagamento das gratificações aos chofes das estações urbanas serão applicadas,
pelo modo que
o gov roo determinar,
ao pagamento da gratificação
aos
empregados
que servirem na m.anipulaçâo dos app.arelhos
Hueh s nas estações telegraplucas
centraes de Lisboa e
POI~O, J~O!l termos <lo
5.0 do artigo 126.°

*
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Disposições geraes
Art. '203.° A euperintendencia
nos serviços postaes e
telegraphicos
das provincias ultramarinas
é incumbida ao
ministerio
da marinha e ultramar, como preceitua o decreto de 20 de agosto ultimo.
Art. 204:.° Quando as conveniencias do serviço o reclamarem, poderá o ministro das obras publicas auctorisar os
empregados dos quadros, a que se referem os artigos 98.0
e 100.°, a servirem em commissão no ultramar, ficando na
situação de licença ilJimitada e nas condições seguintcs :
§ 1.0 O ministerio da marinha e ultramar abonará, a
estes empregados,
todos os vencimentos da commissão que
exercerem, emquanto ella durar, deixando por isso, durante
esse período, de receberem os vencimentos pelo m inisterio
das obras publicas, commercio e industria.
§ 2.° O tempo em que esses empregados servirem no ultramar será contado, para os effeitos da promoção, como
se estivessem em eífectivo serviço no reino, e para os effeitos da aposentação serão contados mais seis mezes em cada
anno.
§ 3.° Os empregados de categoria inferior á de primeiro official que completarem
seis annos de serviço nas
possessões ultramarinas perceberão, depois do seu regresso ,
os vencimentos da classe a que pertencerem,
sendo-lhes outrosim abonada, pelo ministério da marinha e ultramar', a
differença entre esses vencimentos e os da ela se imuiediatamente superior, mantendo-se este abono emquanto esses
empregados não obtiverem promoção. Os empregados
qn
não completarem
seis annos de s rviço no ultramar sel'ao
collocados na situação de disponibilidade
com os vencimentos fixados no § unico do artigo lf)O. o
§ 4,° Nenhum empregado, porém, é obrigado a acceitar
com missões d'esta natureza.
§ :).0 O numero de empregados em commissão nas provincias ultramarinas
não sxcederá o que permittircm
as
couvoniencias do serviço da metrópole.
§ G.O 08 empregados dos quadros It quc se r sferem os
artigos 98.° e 100.° que obtiverem Iognres de serventia vi·
talicia nos quadros dos scrvlços ultramarino
serao e. oue-

rados.
AI,t. 205.

° ]~~mantida
gados telegraphc-pcstnea,

a caixa de auxilio para OH CIll}ll'l'creada pela cllrta <1(' lei de 7 (lI'

OIWE:\f
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jolho de 1880 e auctorisada pelo decreto com força de lei
de 29 de julho de 1886.
§ 1.0 A caixa de auxilio terá estatutos approvados pelo
govemo,
e conservará
o seu caracter especial, podendo
funccionar como sociedade de soccorro mutuo, como caixa
economica e como ociedade cooperativa destinada a fazer
operações de credito a beneficio dos associados. Terão sempre direito a ser soei os da caixa todos os empregados
de
telrgmphos
e eorrcioe, e igualmente
OE< que
em 14 de
agosto do corrente anuo pertenciam
ao quadro para o serviço dos pharoes, qualquer que seja a sua categoria e o seu
estado de saude, comtanto que contnbuam com as respectivas quotas.
§ 2. o Deixarão de ser entregues a esta associação, desde
a data da publicação d'este decreto, os fundos a que se
refere o artigo !ltl.o do decreto de 29 de julho de 188ti.
§ 3. o O presidente e secretario da direcção e o presidente da assembléa geral serão escolhidos como os demais membros dos corpos gerentes.
§ 4.° O governo nomeará todavia um empregado da direcção dos serviços telegrapho-poataea
para, sem remuneração especial, fiscalisar os trabalhos e operações d'esta
associação, verificando e pecialmente a applicação dos fundos que lhe tem sido entregues pelo governo.
§ 5.° O governo concedcrá outrosim á caixa de auxilio
um subsidio annual.
Art. 206.0 Os engenheiros empregados no serviço telegrapho-postal
con idcram-se para todos os effeitos como de
graduação superior ás dos primeiros oífíciaes e empregados
addidos de qualquer classe, mas inferior á dos chefes das
duas repartições da direcção do serviços telegraplto-postaes.
Os officiacs da armas de infanteria ou cavallaria emprogados nos serviços telegrapho-po
taes, nos termos do
artigo 97. o d\~Rte decreto,
consid eram-se para todos os
cO'pitos de serviço corno quiparndos aos primeiros officiues.
Os conductores
de 1. a classe e os conductorcs telegraphistas COII idcram-se equiparados aos segundoa officia 's e
o conductore
de 2." ou :3.& ela se ou auxiliares
equiparados nos primeiros aspirantes dOI. mesmos quadros.
Art. 207.0 O gov 1'00 ti, 'ará qllaes a quantias que o
publi o deve pagat' pelos impre ·os de quc fizer uso para
os dlfferentes serviços tolegraphicos ou posta s.
Art. 20.°
g-overoo promulgará o I' guIamentos e instrucl,'õ(' n ce" arias pam a exccllçao d'pstc decreto.
Art. 209.° Fica. revogado o decreto ('om força de lei de

1~R2
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20 de julho de 1886 e toda a legislação anterior em todas
as suas disposições que não são expressamente mantidas
cm virtude de algum dos artigos d'este decreto.
Paço, em 1 de dezembro de 1892. = Pedro Victor da
Costa Sequeira,

rr ABELL

A N.· 1

'l'axas a que ficam sujeitas as eorrespondenclas tclegrapbicas e
telephoníeas permutados entre as estações do continente do
reino ou entre as estações de qualquer das ilhas adjacentes
'l'a.XR8
DesIgnação

Por
palavra

],'Ixal
Róis

'I'elegrammas ordinnrios
"
.
'I'elcgrammns noticiosos (que manifeetamcnte trntem, em linguagem clara e sem abr wiaturus, de
noticias de interesse geral, destiuadas a ser publicadas pela imprensa periodica, pelas agencias de noticias ou a serem aflixudns em Iogar('s publicos).
.
.
Tclegrammas
urbanos (trocados dentro das antigas barreiras
de Lisboa ou dentro das barreiras de qualquer cidade do reino ou ilhas adjacentes)
.
'I'elegrammua
semnphorlcos
(trocados entre os
postos semnphoricos e os navios no mar) qualquer que seja a extensão do telegrammu
.
'I'elegrammus electro-semuphorl
'os (trocados entre
navios lIO mar e qunesquer pontos do contia nto
do reino ou ilhas adjacentes, servidos por telegrapho ou pelos meios que o completam}:
Taxa semaphorieu, qualquer <]IIC soja a extensão do telegrammn
.
Tnxa lectriea
.
.
Telegramma aviso maritimo
.
Telegrammas
urgentes (com priori dado <lo trnnsmissão sobre os telegranllllHij particulurcs}:
TaxI1 ordinaría
do tel grammu
- a que lhe
competir pela sua categorin.
Taxa de urgcuciu - o duplo (la antecedente.
Se o telegramma tiver opernçõrs
acrescc a taxa respoctiva.

ncc

SHOriUS

'J'clpgramlJ1lul ('onfl'ri(los
(suj( itos 1\ 1·('lwt.i<;íio integrul, de estuçâo cm estação, (lu todo () 8('U ('011texto) :

ltéi.

~050

~010

~025

~005

~020

~OO2

I

MOO

I

-/;-

~400 -/J~050

soro

~010
1010

OR])E~t
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a:J
Taxa.

DeRignação
Fixas
Rói.

Taxa ordinaria do telcgramma - a que lhe
eompetir pela sua categoria.
Taxa de confrreneia - um quarto da antecedente.
'I'elegrammas
com eertificado de recepção (para
ser communicada ao expedidor a hora ou accidentes da entrega do telegramma respectivo):
Taxa ordinaria do telegramma - a que lhe
competir pela sua categoria.
'I'nxa do certificado de recepção - a de um
telegramm!\ ordinario de 10 palavras.
Telegrammas

com resposta

paga:

ordinaria do telegramma
competir pela sua categoria.

Tuxu

-

a que lhe

Taxa da resposta:
a) Quando for indicado o numero, até qualquer limite:- a que lhe competir pela
sua categona;
b) Quando não for indicado o numero de
palavras - a de um telegramma
de
10 palavras.
TelegraJlllllas de fazer seguir (fransmittidos
sueeestiiv:uneute á!! direcções indicadas no endereço, até li. 111m ntr ga, ou para as direcções
que forem inclicatl:ls no domicilio do de. tinatario)
alem da taxa ordinurin a corrrHponcll'nte
;\, que lhe competir por cuda reexpcdiçâoTcleg'nltllllll\S múltiplos (para a I1I1'SlJll~ 10clIJidadc,
a diversos de8tinl~tariOl; 011 a UII\ só de tinnturio, cm difrcn~lItC' domicihos na mesma localidade) __ por cadu enclcrl',o 1\ mn is de' 11111 e por
cndu 100 pulnvrns ou frl\(~C;ll0 de 100 palavras ..
on"er~l\çjjt'!! telcplionicas entre dois pOlltOriqUllosquer do continente do reino ou entre dois pontos
cm qunlquer das ilhas acljacentes ligados por
Hnhus t lephollicas do estado:

a) Dllr!mto o dia:
Por um P riodo indivisivel

de tre
nutos de conver aç: o effectiva

h) Durante a noite indicada.

mi-

o dobro da til a supra

1100

-1>-

.1200

-1>-

l~H!

Taxa.
Designação

·llor
paluvr

néi.

a

Réi.

Despachos escriptos para serem transmittidos
de
uma para outra estação telephonica do estado,
sem transmissão
telegraphica
intermédia - a
taxa dos telegrammas ordinarios,
A reexpedição telepbonica
de uma estação
telegraphica
para a estação destinataria,
quando esta seja sómente telephonica, não
produz augmento de taxa, alem da telegraphíca
que for devida ou das despezas
accessorias de proprio, etc.
Taxa de distribuição de despachos telegraphieos
ou telephonicos
por proprio a pé nas Iocalidados não servidas pela rede do estado - a que o
governo fixar.
Taxa de distribuição de despachos telegraphicos
ou telephonicos por próprio a cavallo (estafeta),
ou por qualquer outro meio mais rapido nas 10calidades nâo servidas pela rede do estado - a
que effectivamcnte
se despender com esse serviço em cada caso especial.
Taxa addicional á dos tolegrammas que da estação destinataria hajam de seguir ao seu destino
pelo correio:
Como cnrtas registndaa
Como cartas ordinnriua.

.
.

.

Certidões (extrahic1as de tclcgrnmmus,
dos expcdidores ou destinutarios}:

~OGO
-~-

-/;-f,-

a pedido

Tuxa da certidâo ele cada 10{) pnlavrns
frucção dr 100 palavras
,

Oll

.

M>OO

-$-

Huscu [havendo-a) pOI' cadn IllCZ c por cada
estaçâo .......................•.......

'200

-/;-

Recibos das importnueins dns tnxns cobradas II0R
expcdillol'cll para trunsmissão
de tch'gr:WlIllIIR e
(108 ??HtilJatnrios de teleg~'Utnllln8 scmnphoricos,
IllIl1'1tUIlOS c It fazer scgurr

'1

Paço, em 1 de dezembro de 1 92.
Costa Sequeira.

I
O:W,

-;6-

Pedro Victor da.
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TABELLA N.o 2
Portes a que ficam sujeitas as correspondeneias e eneommendas
originarias do continente do reino, Açores ou Madeira, que
houvercm de ser distribuidas no continente do reino ou nas
IIIesmas ilhas
Rói.
Cartas _ cada 15 grammas ou fracção de 15 grammas
"
Bilhetes postaes simples - cada um
.
Bilhetes postaes com resposta paga - cada um
.
Cartões postlll'S - cada um . . .. . .........•............
Jornnes politicos, litternrios, scientificos, musicnes e industriues _ cada 50 gr:\mmas ou fracção de 50 grammas ...
Impressos _- cada 50 grnmmas ou fracções de 50 grammas
Amostras sem valor (limite de peso 2;)0 grammas)cada
[>0 grummas ou fracção de 50 grnmmas ......•........•
M
. t
até 2;>0 graUlnHts
.
anuscrlp os cada 50 grnmmas a mais das 250
.
Premio de registo - cada carta, maço ou bilhete postal,
alem do respectivo porte. . . . . . . . . . . ..
.
.
Cartas com valor declarado (limite de declaração 2;000,a000
róis) _ cuda 100~OOO réis ou fracção de 100~OOO réis declal'ndos, alem do port da carta e do premio de registo
Avisos de recepção - cada um .......................•
Encommendas - (limite de peso 3:000 grammas):
'() continente do reino ou qualquer das ilhas adjacentes - cada uma. . . . . . . .
.
Entre o continente e as ilhas adjacentes ou entre estas - cadu uma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
.
Encommendas
com valor declarado (limite de declaração
l{)()~OOO róis) - alem do porte
.
Caixlls com valor declurado {limite de peso 1 :000 gram-

I

nULR)

:

té 100 grllmmlls
MaiR de 100 nl!~[)OOgrall1mas ........................•
Mllis de 500 gnunmas..
. ...............•.............

.
,

CadlL 100 000 róis ou fmcçii.o de 100 000 róis (limite
de dt~c1al'lwào ~:()OO' 000 réis)
,
,.
'I'a: a du di~tribuit;ào, por proprio - a que o goverllo fixar
plln\ eudu nnno ceollomico, segundo a media da d speza
d'e to serviço 110 1\11110 Illltcl'ior.

&11025
&11010
i!020
~025
21/2

~OO5
~005
~025
~OU5
~050
,6250
~025
~~OO
~250
~250
.'1020
tS050
1100

~2JO

N. IJ. As CILI'tllB não frnnqlleadas, ou com franquia insufficiente
e os [ornues, illlpre~80R, IlIllnusl'l'iptos e nmostrns ('0111franquia insufliciente, ficllm sujcitns
1\ til 'IL(IL êobrur do dcstiYIILtal'io) igual ao
dobro tio vnlor dos seHos que Iht'8 faltnrt·m.

Paço,

clU

1 d

Cu ta 'e'ltu.ira.

d zcmbl'o de 1 92. = Pedro Victor da
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TABELLA

N." 3

Portes a que Ilea sujeita a ccrrespondeneín originaria do contdnente do rol no, Açores ou I\ladelra, destinada ás provineias
ultramarinas pertuguezas, ou originarias de qualquer das mesJIIa!!provlnclas, e destinada ao continente do reino, á$ ilhas
dos Açores (ou Madeira, ou a outra provlncía ultrnmarína,
quando a remessa for feita por embarcações portuguezas ou
por navios estrangeiros, que transportarem gratuitamente as
malas do correio
Rói.

Cartas - cada 15 grammas ou fracção de 15 grammas . . . .
Bilhetes postaes simples - cada um.
Bilhetes postaes com resposta paga.
. . . .. .......•...
Cartões postHes...
Jornaes politicos, Iittornrios, scientificos e industriacscada 50 grnmmns ou fracção de :)0 gramll1:ts. ..
Impressos - cada 50 grammas ou fl'acções de 50 grammas
Amostras - cada 50 grnmmas ou fracção de 50 grammns
(limite do peso 2iiO grammas) . . • . . . . • . . • . • • . •. .....•
M
. t
até 501l grammas.
anU8crlp os cada 50 gmmmas a mais das 500. . . . . . . . . .
Premio de registo - cada carta, maço ou bilhete postal,
alem do rcspccti vo porte
"
Cartas de valor declarado
cada lOO~OOO róis ou frucção
de 100,.)000 róis declarados, alem do porte da carta e do
premio de registo (limite da declaração 2:0005000 róis)
A visos de recepção - cada um.

I

~050
,1)010
~020

.M)GO
~O():)
J!005
~005
~050
$005
~050
~250
~02i">

N. R. As cartas não franqueadas, ou com franquia insufliciente,
e os jornaes, impressos, maunscriptos
c amostras com franquia insufliciente, ficam sujeitas á taxa (n cobrar do deatiuatario) igual ao
dobro do valor dos sellos que lhes faltarem.

Paço, em 1. de dezembro de 1892.=Pedro
Costa Sequeira.
rrABELLA

Vict01' da

A

Vl.'llcimeJlto dos empregados 8(]d!dos
pertencentes 80S antigos quadros lIam o serviço externa
de corretos, tclegrapho« e pharoes
1. Administrauor
de Lisboa:
Vencimento de categoria, por anilo
"
Vencimento ele exercicio, por mmo
Para rcndu de' casaa
AdmilliHtrndor (lo Porto:
VellcÍlllcnto de categoria, por 1\11110
V eneimento de exercício, Jlor an 110 ••••••••••••
Adlllini8h:Hdorcs ele B{'ja (' Villu Rpal :
V('IH:llllcnto de catngoriu, por anuo
l'upplellll'lIto de rl'lrihlli'iiio . . . . . ..

.
,
.
"

800 000
iso 000

120~OOO
800 000
1;;0 000

•••

.
.

noo

000

~;l() ()()()
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2. Chefes de repartição das administrações
de Lisboa e
Porto:
Vencimento de categoria, por anno
.
Vencimento de exercicio, por anuo ....•.....••
3. 'fhrsoureiros

4.

(las extinctas

administrações

650.~OOO
150~OO()

centraes :

De Beja:
V Cllcimcnto de categoria, por anno
P:\1':\ falhas, por anno
...............••.

.

40ú~OOO
60illOOO

De Coimbra:
Vencimento de catrgorin, por anno
Pura falhas, por nnno ...................•

.

450$iOOO
60 000

Primeiros
mlllO ..•.
5. St'gundos

officiacs-vencimento
············
ofliciaes-ycllcimento

anno.. ...........•.
6. Primeiros aspirantes

de categoria,
de categoria,

por
.
por

. ..••........••.

- vencimC'uto ele categoria. por
:umo
·············•···················
.
7. }<,isral das r partiçõcR pm;t:H'R ambulantes:
V C'lleimento de catc6oria, por anno
.
Gmtificação, por uuno
.
8. Porteiro da administraçíto
de LislJoa-vencimC'nto
de categoria, por anno.
.
.
9. Ajudante do mesmo portC'iro - vencimento de categoria, por nnno
.

GOO~OOO
:)OO,jiOOO
:30()~OOO
600$000
250~ooO
400;11000

3OOillOOO

10. Fiel do depoAito de material de correios, telegmphos
e pharoes no Porto:
Vencimento de categoria,
Para f:tlhas, por anuo

por anno

.
.

11. Ajudan tes do sexo masculino :
Durant
os dois primciros nnnos de IH'rviçovcnrÍmento de c.,tegoria, por dia
.
Pllssarlos dois annos de serviço - vencimento
de categoria, por dia
.
Passados cinco aunos de serviço - vencimento
de categoria, por dia ........•.............
12. Antigos dir ctores do correio-percentagem
que
perccbium
cm 7 de julho de 1 O.

13. COI'1'(>io~('0I111uctorl's:

U.
15.
](i.

17.
1 '.

1!l.

Vr-neimento
de ('atl'goria, por nnno •.•.•.
, ....
Urlltifit'ltçiio, 1'01' unno, aos qll não servirem nas
alllblllancilt posta os •..•...••••.•..•••..•.
Prillll'iros
gunrdll.fios - vencimcnto
de categoria,
por dia
,
,."
'
,
~~'gulltlO, guarda-fio - vcucim nto de categoria,
por dia
········
.
Guarda.fios
nu. ilinres-vellr.ÍlJlcllto
de cntegorin,
por din ... ·······························•
.,
'J't'rceiro
di trillllidor!'8 - Vl'IICilllento de entrgoria,
por din ....•...•.•.....•.•...••...........•
Di trihllidol't'
rurn« - 'wllcilllcntO
de categoria,
por dia
··•········
.......•..•.....•...
R('n'cllt('~-\'ellciJII('nto
de cah>.goria,'por dia .•... ,

300$000
üO~OOO

iIl200
300
~400

2;)0 000
15005000

MOO
05:lüO
:300
,6a60
,a!lOO

MOO

liHH
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Observações

Os antigos empregados dos quadros especiaes da extincta direcçâo geral dos correios, telegraphos e pharoes, que ficarem addidos
aos quadros a que se refere este decreto, conservarão os vencimentos de que tratam as disposições transitorias do diploma que reorganisou a secretaria d'estado.
A parte da percentagem por emissão de vales que até á presente
data têem percebido os antigos admillistradores
dos correios e telegraphos de Lisboa e Porto e o antign administrador da extincta administração central dos correios dr Beja, continuará n ser abonada
a estes funccionarios emquauto estiverem em eti'ectivo serviço,

Paço, em 1 de dezembro
Costa Sequeira,

de 1892. =Ped1'o

Smeldria d'CsladQ dos III'go('ios da gllma-Dil'cc~ão

Victnr da

gml-1. a Jtt'llal'li~ão

Tendo O major de cavallaria, Joaquim Carneiro de Alcaçova ~ousa Chieliorro, em commissão no ultramar, chegado ii alturn competente na respectiva escala de acecsi'w,
para obter o seu actual posto no exercito de Portugal;
e
querendo usar ela aUl'tol'ilSação
concedida ao meu governo
pelo artigo 3.11 elo decreto com força el(' lei de 10 de se-

tembro

do 184G; hei por bem promovel-o ao posto de te-

nente coronel, ficando pertencendo
no exercito d(' Portugal sem projnizo dos officíaes mais antigos da Rua classe
(\ arma, Outrosim sou servido ordenar que' esta minha HOborana rcsoluçâo fique nulla c de nenhum offeito so o agraciado , por qualquer motivo, deixar de servir no ultramar
o tempo marcado na lei,
O ministro e secretario d'estado dos negocies da guerra
assim o tenha entendido c faça executar. Paço , em 2!1 de
dezembro ele 1882,
HI~I.= Jorqe Caudido Cordeiro Pi-

nheiro Furtado,
Secrelaria d'estade dos I1egorio~ da guma-Dirct'~ão

gml-

P

IIrp"rli~ão

JIoi por bem eXOlleJ'LU' cle :~ju<lalltc de ('ampo <lo COlll1l1IUHlallto
claH 1-\'11:11'11a:; ll1nnil'ipncs,
() capitfw c10 ü:,;taclo
maior de {'avaliaria, .Jo<lclllim ,]Oi"l{' Hibci.,o JlIlliol',
() ministro (' BC('I'etario d'ei:\tado <los lH'g'()('ios da guerra
assim o tenha plltenc1ido (l fa~'a cX(,("lltal', Pal,'o , 01112!l dI!
dpzembl'o de 18\)2,- HEI.. - JOI'fJl' Candido Corclc·iJ'oPilIhl'Íl'O
Fw,tarlo,
SrCI'('laria d'rxlado dos I1P~ocios ela ~lIma-Dirrc~ão

grral-l.a

Rt'lliIrli~ão

Bpi }lor bpIIl cletol'minar quc o L'llpitão ,lo l't'gillH'uto de
inf:llltPl'ia H,o 11, Allg'lIi'to Hogcrio O(Jn~'alvcs dos Snntoi':l.
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não seja contado no quadro da arma a que pertence, nos
termos do artigo 170.0 do decreto com força de lei de 30
de outubro de 1884, por ter sido nomeado para exercer
uma commissâo dependente do ministério da marinha e ultramar.
O ministro e secretario d'e::;tado dos negocius da guerra
assim o tenha entendido e f;u;a executar. Paço, em 2H de
dezembro de 18!)2.-=UEl.-=Jorge
Candido C01'deÍ1'oPinheiro Furtado.
Secretaria d'estade dos negeeiesda guerra- Direc~ãogcra!- t.a Reparlição
Em conformidade com o disposto no artigo 76.0 do decreto de 30 de outubro ultimo, nos termos do artigo 45.0
do decreto com força de lei de 30 de outubro de 1884:
hei por bem promover ao posto de alferes para o regimento de engenheria, os primeiros sargentos graduados
cadetes, Herculano Jorge Galhardo, Alfredo Augusto Lisboa de Lima, João Ferreira Craveiro Lopes de Oliveira,
Antonio Carlos Aguado Leotte Tavares, Antonio dos Santos Lucas, Arthur Filippe da Costa, Delfim Emilio Miranda Monteiro, Aehilles José Cardoso, e Francisco Augusto Garcez Teixeira.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 29 de
dezembro de 1892.=lillI.=JO?'ge
Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Sm~laria d'eslado dos negociosda guerra-Direcção geral-La Repartição
Em conformidade com o disposto no artigo 76.0 do decreto de 30 de outubro ultimo, nos termos do artigo 45.0
do decreto com forçu de lei de 24 de dezembro de 1863:
hei por bem promover ao posto (le segundo tenente para
a arma de artilhoria, o' primeiros ~argollto::;grauua(los ca(Ides, (10 regimento de artilhcria n.? 1, Alfredo Augusto
(10 Oliveira
Machudo e Costa, Leopoldo .Iorge da Silva,
Josó Eduardo Valkjo Mnrquos, Antonio Martins de Audrnde Ycllcz, idonio Bernardino Cardoso da Silva Pues,
Eugenio Augusto Almada Castro Bilst siu de Menezes,.J u
lio de Faria Machad« Vioirn, Isaac Maria Pinto, Joito
Luiz Cal'1'ilho, J(l~Ó Joaquim Gomes de Castro, Josó Vicente da Silva Senna, e Tristão da Cunha Azevedo Carvalhaes ; do regilllent.o (lI' artilheria
n." 2, Arthur Jorge
Guimarães, JUILOdos Heis Gume', Gustavo Adolpho de
Liz Teixeira da ruz, Luiz Guilherme Borges de Sequei-
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ra, Francisco Pereira Vianna, e Manuel da França Doria ;
e do regimento de artilheria n.? 3, Francisco Roberto
Guerreiro da Trindade, João Bernardo Correia Caupers,
Ricardo Candido Furtado d'Antas, José Maria Rebello Valente de Carvalho, João Alves Pinto da Cruz, Carlos Ilcnrique da Silva Maia Pinto, Manuel Luiz Mendes, Annibal
Augusto da Silva, Luiz Pinto Ascensão Moreira, Silverio
Castro Abranches de Mello Borges, Th otunio Roberto de
~oraes Sarmento, e Francisco Hodrigues de Moraes J umoro
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 29 de
dezembro de 1892.=REI.=Jorge
Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Secretaria d'estade dos negocios da guma-

Direcção gml-

P R('parti 'áo

Hei por bem nomear cirurgião ajudante do exercito o
cirurgião ajudante da reserva, Eduardo Augusto P reira
Pimenta, para preenchimento de vacatura existente no
respectivo quadro, e por lhe ser applicavel o disposto no
§ 2.0 do artigo 81.0 do decreto de 31 de dezembro de
1890.
O ministro e secretario d'estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, cm 2U de
dezembro de 1892. __ REI. ~Jorqe Candido CO?y1ei1'oPic

nheiro Furtado,
Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Direcção geral- P

Rrparti

'fLO

Em conformidade com o disposto no § 1. do artigo 81. o
e do artigo 83.0 do regulamento para <1organísação da rosorva do exercito activo de 31 do dezembro do anuo proximo passado: hei por bom nomear cirurgião ajudan te de
reserva, com a graduação do tenente do r(lSl rV<1, o 111(1dico cirurgião pela escola mcdico-cirurgica
do Porto, Humberto Pinto da Costa Ar:Ll~o, pelo haver requerido
estar
nos termo da lei,
O ministro c secretario d' estado dos ncgocios da gucrra
assim o tenha entendido e fnça executar. P: l(;n, em 2U de
dezembro de 18ü2.=H.EI..--,Jorge
Candido COl'dei?'o Pi0

l

nheiro Furtado,
Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Dirrc~ão geral-P

Em conformidade com o disposto
do regulamento para a organisação

Ilellilrti~âo

artigos 82.0 c 8B.0
da r sorva. do exor-

1I0S
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cito activo de 31 de dezembro do anno proximo passado:
hei por bem nomear pharmaceutico de 3. a classe de roserva, com a graduac;rw de alferes de reserva, o pharmaceutico, João Balthasar Dias Gomes do Amaral, pelo haver requerido e estar nos termos da lei.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 29 de
dezembro de 1892.=REI.=Jorge
Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.
Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Direc~ão geral-U

Repartição

Tendo sido mandado apresentar no ministerio da guerra, por não convir ao serviço do ultramar, o alferes sem
projuizo de antiguidade, José Francisco Xavier da Silva
Ferreira Freitas : hei por bem declarar nullo e de nenhum
offeito, na parte que lhe diz respeito, O decreto do 25 de
outubro de lH87, que o promoveu áqnellc posto, voltando
li sua anterior situação de primeiro sargento do exercito.
O ministro e secretario d'estado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 29 de
dezembro de 1892. = HEI.=.Jorge Candido C01'deÍ?'oPinheiro Furtado.

2.° - Por decretos de 10 do corrente mez:
Regimento n." 5 de caçadores de El-Rei

Cavalleiro da ordem militar de S. Bento de Avi», o capitão, Antonio Vaz Correia de Seabra Lacerda.
Guarda municipal do Porto

Cavallciro da ordem militar da S. Bento de Aviz, o capitão de infanteria, .Jor~oDamasceno Rodrigues Braz.

Por decretos de 29 do mesmo

lllCZ :

Estado maior general

G('ncral de brigada, o cOI'oHPldo r gimento de eavallaria n." 3, José Raymulldo da Palma Velho.
4.' Divisão militar

Exonprado de ajudante d« ('ampo do segundo commandant , O capitão do c .tado maior dl' infanteriu, Carlos de
Almeida ôrto Real, pelo haver pedido.
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Commando militar da Madeira
Commandante,
o coronel do estado maior d(· infautoria,
Antonio Maria Celestino do Sousa.
Corpo do estado maior
Para gosar as vantagens estabelecidas 110 ~ unico <10 artigo 1.0 da carta do lei de 1>; de iuaio de ] S()f), nos termoa do ~ 2.0 do artigo 113.0 ela carta de 1('1 dr 1H de abril
de 1875, u capitão, Guilhenuc Chnrtcrs Honriqucs (](' .:'\.7,('vedo, por ter completado
dez am10S do serviço effectivo
no referido pORtO.
Inspecção geral de cavallaria
o general de brigada, JOi:\Ú Raymundo

Inspector,
da
Palma Velho.
Exonerado
do ajudanto do eampo do inspector o tonentn do estado maior do cavallaria, 'I'imotheo da Silv« J oves de Sousa Alvim, pelo haver pedido,
Coronel,

Estado maior de cavallaria
o tenente coronel, Sebastião de Sousa Dantas

Baracho.
Majores, os capitães, da guarda municipal do Lisboa,
José Celestino da Silva, e do regimento do cavallaria n.?
6, Joaquim Romão Mendes Grajera.
Regimento de oavallaria n.s 1, lanceiros de Viotor Manuel
Tenente coronol, o major do estado maior do cavallaria,
Eduardo de Castilho.
Capitão da 5.a companhia,
o capitão de cavallaria em
disponibilidade,
Thomé Gomes Pereira Júnior.
Regimento de cavallaria n.v 2, lanoeiros de EI-Rei

*

'I'onr-nte , o alferes. Luiz Antonio <1(' Carvalho ::\Tal'tills,
«m conformidade com a disposi<;/to <lo 1.° do artigo 41)."
do (lc1l'I'cto com f()J'(:a de loi !ln ~-I: <lo !l(,zPlllbro (lo 181i3,
por p~tal' habilitado {'On1 o {,UI'SO (lo l'orpo (lo ostado maior.
Regimento de cavallaria n.s 5

'I'enentc eurom-l, o major <lo l'<'gilllen!.o de cavnllnriu
11.° (i, Antonio Maria (111 Silva Monteiro.
Regimento de cavallaria n." 7
Coronel, o tenente coronel do 1'l1g-illH'lltO dI' ('avallaria
11.° 1, lanc(·il'OS dI' Vidol' Malllll'l, Antonio Eugenio dl'
.:U endonça.
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Regimento n.v 8 de cavallaria do Principe Real
Capitão da 5. a companhia,
o capitão de cavallaria
disponibilidade,
J cruuymo da Silva Maldonado d'Eça.

Coronel,

Estado maior de infanteria
o tenente coronel, Alfredo Oscar

cm

de Azevedo

May.
'I'enentcs coroneis, Os majores,

(10 l'cgillwnto
de infanteria 11.° 2, Francisco
José Monteiro Juuior, c do rogimonto de infanteria H.O G, Jm;{' Maria Durães do Fari«
Hilton.
.
Majores, o 111:001' d(1 infantoria r-m disponibilidade,
José
Duarte de Carvulh», c ln; eapitâl's, (10 rcg-illll'llto (le iufanteria n.? 12, João Chrysostorno Pereira Franco, e da g'uarda fiscal, Joaquim
dr Andrade Pissarra, r. .\llg'Ul'ito Mathias G uedes.
Capitães, os tenentes, do l'('giu1I'nto 11.° 1 de infantr-rin
da Rainha, J oaquim José Ferreira
da 'unha, c do r(·gi.
mente 11.° 18 de infanteria
00 Principe Heal, Carlos Antonio de ~I lIo Côrte Real.
Tenente,
o tenente
de infanteria
cm dispunibilidndo,
.Tosé Pinto dos Santos.

Regimento de caçadores n." 3
Alferes ajudante,
o nlfercs do regimento
tll' iufan teria
n." 1 U, Muuu ,1 Teixeira de Moracs.
Regimento de caçadores n.v '7
Capitão da 3.a companhia do 2.° batalhão, o tenente
Il;jUllantn do regimento de infanteria n.? 6, Antonio Coelho

de Aranjo Malheiro,
Regimento de caçadores n.v 10
'I'enente coronel, O major, Joaquim José da Silva.
('apitr~o da :L" compnnhin elo 1.0 batalhão,
o tencnt«
ajudante, .J oao da Hocha Hibciro.
Regimento dc caçadores n." 11
('()),olll'l, o tenPlltl ('oro1\el do ]'('giUII'lIto 11.0 2 do I'al'a.
dol'{'!'1 da Rainha, ~\Tlt(lllio Cesar naIT()~o.
•
Regimento de caçadores n.· 12
Corolll'l, (I t 'Jll'lltl- ('()I'ollcl do ngiuwllto
!l.o 7, Lni:r. .\nto!lio :-\alaz:lr Mos('oo.;n.

de

('a~tHl()l'cl5
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Regimento de infanteria n.v 3

Capitão da La companhia do 1.0 batalhão, o tenente
ajudante do regimento de caçadores n. ° 3, João Chrysostomo Pinto.
Regimento de infanteria n.s 4

Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante em disponibilidade, Antonio Teixeira da Silva Leitão.
Regimento de infanteria n.s 11

Tenente, o tenente de infanteria
Joaquim Roberto da Silva Tallaya.

em disponibilidade,

Regimento de infanteria n.s 16

Capitão quartel mestre, o tenente quartel mestre, Luiz
Valerio da Camara Lomelino, por lhe ser applicavel a disposição do artigo 3.° do decreto com força de lei de 29
de agosto de 1851.
Regimento n.v 18 de infanteria do Prinoipe Real

Tenente, o tenente de infanteria
Gualberto Mauricio Jorge de Lima.

em disponibilidade,

Regimento de infanteria n.s 19

Tenente, o tenente de infanteria
José Miguel Garcia de Andrade.

em disponibilidade,

Regimento de infanteria n.O21

Capitão da 4.a companhia do 1.0 batalhão, o tenente do
estado maior de infanteria, Antonio Monteiro Nogueira.
Quadro da arma de infanteria

Alferes, o primeiro sargento aspirante a official do regimento n." 1 de infanteria da Rainha, RaulOlympio Boaventura Ferraz.
Em conformidade com o disposto no artigo 106.° do decreto de 19 do corrente mez :
Tenente coronel de infant ria, o major, José Maria Borges de Sequeira, em serviço no ministério da marinha e
ultramar, continuando fóra do quadro da arma a que perténee,
Guarda munioipal de Lisboa

Capitão, o capitão do estado maior do cnvallaaia, Joaqnim .JoRfI Ribeiro .Iunior,
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Direcção da administração militar
Aspirante com gradulL~â.o de alferes, o aspirante com a
~radnação
de alferes em disponibilidade,
Antonio Bernardo Gomes.
1.' Companhia da administração militar
1apitão, o tenente, Pedro Antonio da Silva Lobo.
Tenente, o alferes, Luiz Antonio Moreira.
Alferes, o primeiro sargento, Bento J osé.

Disponibilidade
O cirurgião ajudant
em inactividade
temporária
sem
vencimento, Antonio Teixeira da Silva Leitão, pelo haver
requerido.
Inaotividade temporaria
O aspirante da direcção da administração militar com
graduação de alferes, Antonio José de Lima, por ter sido
julgado incapaz do serviço, t mporariamente,
pela junta
militar de sande,

Por decretos da mesma data:
Reformudos, na conformidadc da lei, os coronéis, do regimento de caçadores 11.0 11, Thomás Julio da Costa Sequeira, c do quadro das praças de guerra e almoxarifes,
arciso .Jo::;(' Mondei! Falcato, pelo haverem requerido e
terem sido julgado' incapazes do serviço activo pela junta
militar de ande.
Reformado , na conformidade
da lei, o coronel do regimento d cavallaria n. o 7, Jorge Correia Pinto de Mnraee
armento; e o cupitã
,do regimento ele infantcria n.? !l,
Antonio de Laura Moreira, c do regimento de infanteria
1I.0 21, Franci:-; o Xavier
Az 'do, pelo haverem requerido
c terem sido julgado
incapnses de todo o serviço pela
junta militar do -aud

:3.o - Portaria
• ('crelarla d'r lado do IIrgol'lo da guerra - Dircc~ão geral- 3.a Repartitão
Manda" ua Maae .tad EI-Rei, pela .. cretaria d'cstado
dos negocio da gl1~rra • approvar o rcgulmn(ln~o dos C011cur 'os para o llHlO'l"t 'rIO da escola elo exercito, regulamonto qn foi formulado em conformidade com o artigo 84.0
do decreto de 30 d
utubro de 1 92, e baixa a ignado
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pelo director geral da mesma secretaria d'estado, o general de divisão, Caetano Pereira Sanches de Castro,
Paço, em 26 de dezembro de 180~. "-= JOI'ge Cand ido

Cordeiro Pinheiro Furtado.

Regulamento dos concursos para o maglsterlo da escola do exercito,
a que se refere a portaria d'esta data
Artigo 1.0 O provimento do logar de lente será feito por
promoção do lente adjunto da cadeira, ou do grupo de cadoiras, em que se der a vacatura, mediante
proposta do
conselho de instrucção.
§ unico, Na falta de lente adjunto, ou quando em
111ll grupo
houver mais de uma vacatura de lente, abrirsc-ha concurso de provas publicas para o provimento das
cadeiras que não poderem ser providas por promoção.
Art. 2.0 Quando em um grupo de cadeiras haja lente
que pretenda
ser transferido
para alguma cadeira vaga
u'esse grupo, o conselho de instrucção
consultará o go·
verno sobre a transferencia
requerida,
e só depois de resolvida a pretensão
se fará o provimento dos logares que
ficarem vagos no grupo.
Art. H.O O provimento
do logar de lente adjunto senl.
sempre feito por concurso de provas publicas.
Art. 4.° As condições de admissibilidade
aos concursoS
para os logares dc lente são as seguintes:
1.a Á 1.,\ 2.a e 3.a cadeiras só poderão concorrer officiaes do qualquer arma do exercito OH do corpo do estado

maior ;
.\ 4. a cadeira,

officiacs do ongcnheria ;
7. a cadeiras, ofliciaes de artilhcria j
•
A 8. e o.a cadeira,
offíciaos do COI'pOdo estado maIOr,
ou de qualquer arma habilitados COIll o curso de gucrl:n;
A 10. a cadeira, ofliciaes do cngcnheria, do estado maior
ou de qualquer arma habilitados com o cur o de guerra;
Á 11.\ 12.a, 1:3.&, 14.a, 15.a c lü.a cad iiras, officiaes
de engenherin, ou engenheiros do corpo d obras publicas e
minas, secção de obras publicas j
Á 17.& cadeira, eugcnheirna elo (li to corpo, sC('ção de
minas,
2.· Os candidatos militares deverão ter, alem do curso
da sua arma ou COI'pO, posto não inferior ao de tenon~c
nem superior 1\0 ele tenente coronel u, pelo monos, sers
annos de bom e effoctivo serviço nns respectivas anuas
ou corpo, como officiaes.

4 r).aa,

6. a

O

1~97

3.:< Os caudidatos civis deverâo ter:
a) Se concorrerem ás 11.\ 12.a, 13.a, 14.a, 15.a e l(;.a
cadeiras, o curso de engenheria civil pela escola do exercito
ou de engenheiros
civis dü obras publicas pela academi~
polytcchnicn do Porto, ou O da escola de pontes e calçadas
de Paris, e seis annos de bom e effectivo serviço no corpo
de engenheiros de obras publicas e minas, secçao de obras
publicas ;
b) "e concorrerem á 17. a cadeira, o curso de engenheria de minas p la escola do exercito, ou de engenheiros
civis de minas pela academia polytechnica
do Porto ou
o curso completo de outra escola de minas de reconhecida reputação, e seis annos de bom e effectivo serviço no
corpo de engenheiros dc obras publicas c minas, secçâo de
minas.
4.;\ Os candidatos deverão ter bom comportamento;
b.a Os candidatos deverão apresentar documentos pelos
qUlle provem sati 'fazer á condições precedentes.
Os documentos exigi elos !lâo:
a) Para as hahilitaçõ 's scientificas, os originaes ou publicas fórmas dns cartas dos cursos, sendo patas sémeute
admittidas depois de confrontadas com os originaes j
b) Para o serviço de official do exercito,
a nota de
assentamento
ou certidão do respectivo livro de matricula
e para os serviços dos candidatos civis, certidões passadas, segundo 08 CUtiOS, pela direcção dos serviços de obras
publicas ou pela repurução dos serviços techuicos de minas e da industria j
c) Para o comportamento,
o extracto do registo diseiplinar, ou o certificados do registo criminal, se os candidatos
forem da classe civil.
§ 1.0 Os 8 r-viços militares como officiaee, os de obras
publicns, ou de minas prc. tados no ultramar ao estudo pelos
candidatos, serao contados para o t'fl','ito das condiçõee 2.:\
e H.a d'este artigo, mediante a respectiva certidão passada
p la dir 'rçao geral do ultramur.
~ 2.0 E facultativa aos cundidatcs a apresentação
de
quacsq uer outros documentos abonntorio
da sua especial
aptidão para os logaretl a qu' concorrerem.
Art. ;).0 A condiçõea de adlllil'isihilicladc aos concursos
para os logar
de It'Ilt adjllnto
ao as que constam do artigo 4.° c ('II jl!\ragraphm" devcn(lo os c:llldidatoH militar s tt'rp'lll 1Il nor graduaçHo ou, no caso d'esta cr n mesma,
lU IlOI' IIl1tig'uiclacll' elo que os ll'nte~ militares
ela ('adl!irn,
011 do grupo,
cm que I:Il' deI' a vacatUI':t.
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Art. 6.° As provas do concurso para o logar de lente
consistem:
1.0 Na defeza de uma dissertação impressa, sobre a materia escolhida livremente pelo candidato de entre as questões mais importantes da cadeira a concurso.
2.° Em duas lições oraes, de uma hora cada uma, sobre
pontos tirados á sorte com quarenta e oito horas de antecedencia, irumediatamente
seguidas de interrogatorio
feito
pelo jury.
Se a cadeira a concurso for isolada, cada uma das lições
versará sobre a mate ria de uma das grandes di visões da cadeira, que forem indicadas no programma do concurso.
Se a cadeira pertencer a grupo, a primeira lição versará
sempre sobre a matéria da cadeira, e a segunda sobre a da
outra cadeira do grupo quando este for composto de duas
cadeiras, ou sobre a de uma das restantes
designada pela
sorte quando o grupo se compozer de tres cadeiras. Para
a lição que interessai' duas cadeiras haverá igual numero
de pontos em cada uma d'ellas.
3. o Na execução de trabalhos pratieoa sobre ponto tirado na propria occasião, relativamente
lI. matéria da cadeira,
ou do grupo, a que pertencer o logar a concurso, Em acto
continuo á execução d'esses trabalhos, o candidato escreverá acerca d'elles um relatório, qne em seguida lerá perante o jury.
§ unico. Os interrogatorlos
sobre a dissertação e sobre
as lições ornes serão feitos por dois Oll mais membros do
jury, e em tempo não superior a duas horas para cada uma
d'aquellas provas.
Finda a leitura do relatorio dos trabalhos pruticos, poder ~ o candidato ser sobre olles interrogado
por dois ou
mais membros do jury, não devendo durar o interrogatorio mais de 11m3 hora.
Art. 7.0 As provas do concurso pam o logar de lente
adjunto consistem:
1.0 Na defeza de uma dissertação impressa, sobre a materia escolhida livremente pelo candidato de entre as questões mais importantes da cadeira, ou do grupo, a que pertencer o logar a concurso.
2.° Em duas lições ornes, do uma hora cada uma, sobre
pontos tirados á sorte com quarenta e oito horas d? all~ecedencia, immediatamente
seguidas de interrogatorJO feIto
pelo jury.
Se o Jogar a concurso pertencer a cadeira isolada, cada
uma das lições versará sobro a matéria do uma das gran-
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des divisões da cadeira, que forem indicadas no programma
do concurso.
Se o logar a concurso pertencer a grupo de duas cadeiras, cada uma das lições versará sobre a materia de uma das
cadeiras; e se pertencer a grupo de tres cadeiras, a primeira
lição será sobre a rnateria da cadeira para esse fim designada no programma do concurso, e a segunda sobre a de
uma das restantes cadeiras que for designada pela sorte.
Para a liçâo que interessar dua cadeiras haverá igual numero de pontos em cada uma d'ellas.
3.° Na execuçao de trabalhes praticos, conforme o preceituado no n." 3.° do artigo G.o
§ unico .• 'ão applicavois á provas do concurso para o
legar de lente adjunto as disposições do § unico do mencionado artigo.
Art. 8.° Todos os membros do jury têern o direito de
interrogar os candidatos, qUlle~quer que sejam as graduações ou categorias d'estes ultimos.
Art. 9.° Os candidatos admitndos deverão entregar na
secretaria da escola, vinte e cinco dias antes do que for designado para a primeira prova do concurso, um numero de
exemplares das suas dissertações igual ao dos membros do
jury c mais seis.
Os candidatos que nao satisfizerem a esta condição serão
excluidos do concurso.
Art. 10.° Em cada dia nao podem defender dissertação,
ou fazer lição oral, mais d dois candidatos.
A prova de trabalhos
práticos poderá ser dada nos
mesmos dias por todos o. candidate .
Art. 11.° Os pontos
erão doze para cada lição e seis
para os trabalhos praticoa, nao podendo repetir-se o ponto
que uma vez sair em orte, e nao devendo os nssumptos escolhidos pelo. cnndidntos para thema das dissertações ser
obje ·to de li~'ao no me mo concur o.
§ 1.° Todos os pontos estnrüo patentes lia secretaria da
escola, ao.' candidatos admittirlos, no' vinte dia anteriores
ao que for designado para a primeira provll. do concurso.
§ ~.o Os pootos para o. trabalho
pruticos serno redigido em fórmn de prograrnma e d . ig'llarào o numero e
,lura~ào da' s 'sõe: de ·tinada.· à cxec'u~ao dos trabalhos e
(lo respectivo relatório.
§ 3.° Se dois candidatos der m liç: o no mesmo dia, o
ponto será o mesmo para am UOS, e o candidato que der
prova em segundo logar nno poderá ouvir o que o prCI!Cder.
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§ 4. o O pon to para
para
dias.

08

candidatos

os trabalhos
praticos
que derem esta prova

será um sIÍ
nos mesmos

§ 5.0 O ponto para as lições, ou para os trabalhos

pratieos, será tirado na sala dos concursos em presença de tres
vogaes e do secretario do jury.
§ 6.0 A ordem por que os candidatos darão as differentes provas do concurso será determinada
pela sorte, do
modo seguinte:
No primeiro dos dias designados para defeza de dissertações haverá um sorteio, por espherns numeradas,
cru que
tomarão parte todos os candidatos, os quaes deverão dar
aquella prova pela ordem dos numeres que lhes couberem
no sorteio.
Analogos sorteios se farão nos primeiros dos dias destinados á tiragem de ponto para a primeira ou segunda lição, ou para os trabalhos praticos, a fim de se fixar a 01"
dem segundo a qual os candidatos darão cada uma d'essas
provas.
Todos os sorteios serão feitos na sala dos concursos perante os individuos indicados no § 5.0 d'este artigo, devendo os candidatos tirar a sorte peja ordem de prioridade
da entrega dos seus requerimentos
para admissão ao concurso,
O primeiro dos candidatos que a sorte tiver design.ado
para dar lição no mesmo dia, ou fazer trabalhos pratlCos
no mesmo periodo, tirará o ponto d'essas provas.
Art. 12.0 Havendo n'uma cadeira, ou u'um gl'UpO, vacaturas dos logares de lente c de lente adjunto, não scrlí
aberto concurso para o loglu' de lente adjunto antes de ostarem providos os de lente.
Art. 13." Havendo mais de um Iogar a prover por concurso proceder se-há successivarnente
aos conC\lI'I:lOSque
os pr~vimentos exigirem, de modo que st! depois de findas
as votações de um concurso comecem as pl'ovas de outro,
mediando entre aquellas votações e a primeira cl'estas provas praso não superior a trinta dias.
§ 1.0 Compete ao conselho de instrucção propor ao go·
vemo a ordem segnndo a qual hão de re:tliHl\rs~ os concursos, tendo em vista as exigencias
do serviço escolar.
§ 2. o Logo que o governo resolva ácerca da ordem por
que se realisarâo 01'1 concursos, reunir-se-hs
o conselho de
instrucção para elaborai' e submettcr ,\ snncçâo do ~overno
o programma do concurso que primeiro so ha de effectuar,
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Em sessões ulteriores,
o conselho de instrucção tratará
dos programmas
dos restantes concursos, submettcndo-oe
opportunamente
á approvação do governo, de modo que
possa ser satisfeito o preceituado n'este artigo.
Art. 14.0 IIavrndo a prover por concurso só um logar,
o conselho de instrucção tratará, logo que se der a vacatura, de elaborar e de submetter á approvação do governo o
programma do concurso.
Art. 15.0 O programma do concurso, depois de approvado superiormente,
será affixado 110 vestibulo da escola e
publicado na ordem do exercito e tres vezes no Diario do
gOl:enw}
em dias não consecutivos.
Art. 16.0 O praso do concurso poderá ser de sessenta a
noventa dias, segundo no respectivo programma se determinar, contados do immediato
áquelle em que pela primeira vez se publicar no Diario do governo.
Art. 17.0 Os requerimentos, devidamente instruidos, dos
candidatos,
devem dar entrada
na secretaria
da escola
dentro do praso fixado no programma.
§ unico. Em livro ei!pecial se lavrará termo da entrada
de cada requerimento,
a signado pelo secretario se o requerimento tiver sido enviado á escola por alguma estação
ofíicial, e tambem pelo requerente
ou seu bastante
procurador, se um ou outro entregar pessoalmente
o requerimento na dita secretaria.
Art. 18.0 Findo o praso do concurso, se este for para o
logar de lente, o conselho de instrucção poderá propor para
que sejam nomeados pelo gov ruo, a fim de fazerem parte
do respectivo jury, offíciaes, engenheiros do corpo de obras
publicas e minas ou lentes de outra escola do reino que
tenham competcncia
especial nos assumptoa da cadeira a
prover.
A proposta indicará o numero de offieiaes ou engenheiros civia, neccssarioe para a constituição do jury.
Art. Hl.o (inando séja attendida pelo governo a propostsa a que se refere o artigo precedente, ou logo que finde
o praso do concurso, caso a proposta se não realise ou o
concurso seja para o logar de lente adjunto, o director da
escola. convocará o conselho de instrucção para se constituir o jury e serem a este presentes os requerimentos
dOI!
candidato.
Art. :30.0 O jury será formado pelo director, lentes e
lentes adjuntos da escola que stivereui cm effectivo servi o no dia da constituição do jury c, nos casos em que se
realisar a proposta de que trata o artigo 1
pelos indi-
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viduos que em conformidade
d'ella forem nomeados pelo
governo para fazer parte do mesmo jury.
§ unico. Consideram-se em effectivo serviço para o fim
designado n'este artigo os lentes e lontes adjuntos:
a) Que não estiverem dispensados do serviço escolar ou
ausentes, com licença do governo;
b) Que não estiverem desempenhando
serviço publico
incompativel com o exercicio do professorado;
c) Que não estiverem impedidos por motivo de doença
devidamente
comprovada.'
0
Art. 21. Será presidente do jury o director da escola,
e, no seu impedimento
legal, o officiaI que legalmente o
substituir.
Art. 22.0 O presidente
tem voto simples quando, cm
qualquer votação a que haja de proceder-se,
o numero
de membros votantes do jury for impar, e tem voto duplo simultaneo quando esse numero for par.
§ unico. Quando, em virtude do que dispõe o artigo 25.0
d'esto regulamento,
o presidente tiver perdido a qualidade
de votante, as disposições do presente artigo applicar-sehão ao membro votante que no jury for official mais graduado, ou, em igualdade de graduação,
mais antigo.
Art. 23.0 Servirá de secretario do jury, sem voto, o secretario da escola e, no impedimento legal d'este, um dos
officiaes instructores nomeado para esse fim pelo director.
Art. 2.1.0 Todas as votações a que houver de proceder-se
até flnalisar o concurso, devem ser feitas, para que fiquem
tendo effeito legal, por dois torçoe, pelo menos, do numero
dos membros votantes do jury conforme ficara composto
no acto da sua constituição, determinada
pelo artigo 20. o
d'este regulamento.
~ unico. Todas as votações serão pOI' escrutinio sec~et~.
Art. 25.0
s membros do j ury SltO obrigados a assIstir
a todas as provas publicas do concurso; o qu faltar a .alguma d'eUas, ainda que seja por motivo justificado,
fica
inhibido de votar no mesmo concurso.
§ unico. Ás sessões dos trabalhos pratieos s6 serâo .obrigados a assistir tres membros do jury, por este deSIgnados.
.
Art. 2G.O Logo que estiver constitui do o jury, o pr~stdente mandará affixar no vesti bulo da escola um edital
contendo os nomes, graduaçêea e categorias dos memb.ros
do jury, c remetterá uma copia authentica do lll?Sll~Oedital
á secretaria da gllClTa, para ser publicado no Diorio do governo.
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Art. 27. o Não podem fazer parte do jury os consanguineos ou afins dos candidatos, até ao terceiro grau.
Art. 28.° Decorridos
trea dias, pelo menos, depois de
feita a publicação a que se refere o artigu 26.°, se procederá li votação sobre a admissibilidade dos candidatos, depois de examinados os documentos com que houverem intruido os seus req uerimentos.
§ 1.° O processo da votação é identico ao prescripto no
artigo 32.° e respectivo § 1.° d'este regulamento.
§ 2.° Para ser adrnittido é necesaario que o candidato
obtenha um numero de votos que represonte a maioria dos
que pertencerem aos membros votantes.
§ 3.° Nos requorim -ntos dos candidatos, o presidente do
jury lançará o despacho que traduza o resultado da votaçao, servindo-se do vocabulo - admiüido, excluído.
Art. 29.° Na se são em que se votar sobre a admiasibilidade dos candidatos, ou na immediata, o jury designará
os dias e as hora
em que deverão ser danas as provas
do concurso, a ordem que n'ellas se terá de seguir, e quaesquer outros preceitos que, segundo este regulamento,
se
devam adoptar.
§ 1.0 Ao presidente do jury compete mandar affixar
no vesti bulo da escola, logo que finde a sessão, um edital
contendo:
1.<> Os nomes, po tos e categorias dos candidatos admittidos;
s dias e IlS hora' das provas e da tiragens de ponto;
2.0
3.0 Quaesquer
outras resoluções tomadas pelo jury relativas ao concurso e cm harmonia com O preceituado n'este
artigo.
§ 2.0 Compete igualm nte ao presidente do jury remetter li cretaria du gnerra II III a copia nuthentica do edital
para 01' publicada no Diario do yUI'erno.
Art. 30.0 O candidato que faltar IL tirar ponto ou a alguma das provas no dia e hora marcados, sem ter prevenido o presidente do jury, perderá o direito ao concurso a
que tiver sido admittido.
§ 1.0 e o candidato, antes de tirar ponto ou de principiar alguma das pl'OV
do concurso, prevenir por escripto
o preSidente do jury do motivo ju tificado que o inhibe de
comparecer,
o mencionado
presidente
convocará o jury,
qu(', v 'ri6cada a logitimidade do impedimento,
poderá. espa<;ll.r até quinze dia o concur o do candidato impedido,
continuando
em int srrupção as prova dos outros candidatos ,
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§ 2.0 O candidato que, por motivo justificado, faltar a
alguma prova para que houver tirado ponto, ou for obrigado a interrornpel-a, deverá, quando admittido a nova
prova, tirar outro ponto.
§ 3.0 Só se consideram motivos justificados para a falta
de comparencia dos candidatos, ou para interrupção de
prova, a doença legalmente comprovada e os casos de força
maior que, como taes, forem considerados pelo jury.
Art. 31.0 Se por alguma causa extraordinaria os actos
do concurso forem interrompidos não se repetirão as provas
já dadas.
Art. 32.0 Finda a ultima prova do concurso, o jury pro·
cederá immediatamente ás votações, as quaes serão feitas
por meio de espheras brancas e pretas, expressando as
primeiras a approvação e as outras a rejeição.
§ 1.0 Quando se tratar da votação sobre o merito absoluto de cada um dos candidatos, lançar. se-hão em uma urna
as espheras que exprimem o juizo da votação, e em outra
as que servem de contraprova.
§ 2.0 Quando se tratar da votação sobre o merito relativo de dois candidatos, empregar-se-hão duas urnas, em
cada uma das quaes são recebidas as espheras que exprimem o voto destinado a cada um dos candidatos.
§ 3.& Se algum candidato não obtiver em mérito absoluto um numero de espheras brancas igualou superior a
dois terços do numero total de votos que entrarem na urna,
considerar-se-ha não approvado.
Art. 33.0 Se houver um unico candidato, votar-se-ha
apenas sobre o seu mérito absoluto.
Art. 34.0 No caso de haver mais de um candidato, farse-hão primeiro as votações necessariaa para conhecer ,0
merito absoluto de cada um e depois as indH!pcnsavels
para estabelecer a prefereneia entre todos os candid~tos.
§ unico. As votações para eatabelecsr a preferenCla a
que se refere o presente artigo serão feitas da maneira seguinte:
Designando-ae os candidatos pelos numeres de ordem
chronologica da primeira prova de cada um dos approv~dos em mérito absoluto , recairá uma votação. sobre os dOIS
d
primeiros. O que n'essa votação obtiver maior numero e
votos, será por meio de s guinte votação comparado c~m
o terceiro. E assim sucessi vamentc, S8 farão as votações
neceaearias para comparar os candidatos dois a dois, at~ ao
ultimo. O que reunir maior numero de votos na ultima
votação obterá a preferencia sobre todos os outro •.
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=-----=Art. 35.0 Em todas as votações, tanto sobre o merito
absoluto como sobre o merito relativo, servirão de escrutinadores dois vogaes do jury, pelo mesmo nomeados antes das votações.
Art. 36.0 Em um livro especial o secretario do jury lavrará os necessarios termos e actas do concurso, que serão aesiguados por todos os membros presentes do jury
logo em seguida á respectiva sessão ou acto. N'esse livro
serão consignados por extenso os votos que obtiver cada
candidato, as deliberações do jury e as reclamações dos seus
membros ou doe candidato,
sobre a validade dos actos do
concurso.
AI·t. 37.° Findas as votações, o jury proporá ao governo
a nomeação provisória do candidato
escolhido, acompanhando a proposta com o proeesso do concurso, o qual
deverá conter:
1.° Os requerimentos
documentados aos candidatos;
2." Copia do prog,·amma do concurso e extractos
das
actas de todas a sessões do jury, dos quaes constarão os
resultados definitivos das votações, e as reclamações, quando as haja;
13.o Quatro exemplares da dissertação de cada candidato.
Art. ;~H.OSendo approvada
pelo governo 8 proposta a
que se refere t) artigo antecedeute,
o candidato escolhido
será nomeado provisoriamente
para () logar a que disser
respeito o concurso.
§ unico. :-;(' o governo, ouvida a procuradoria geral da
corôa e fazenda, verificar que no concurso não foram observadas a proscripçõee legaes, mandará proceder a novo
concurso, ficando sem effeito todo os actos do primeiro.
Art. 3\,.° A nomeação provisoria do candidato proposto
será. valida pOI' dois annos.
§ unico. O lentes e lentes adjuntos, nomeados provisoriamente
nos termos do artigo antecedente,
desempenharão, durante o período de tirocinio, todos os serviços
inherente
á. effcctividade dos respectivos legares. Não assitltirito, porém, ás eessões do con elho de instrucção em
que se tratar do provimento definitivo dos lentes e lentes
adjuntos que completaram o tempo de tirocinio,
Art. 40.° Findo o praso a que se refere o artigo antecedente,
o conselho escolar remetterá ao governo
uma
con ulta fundamentada,
na qual se mencionará:
1.0 A a siduidade do lente ou lente adjunto D08 actos
de serviço para que houv se. ido nomeado ou que por lei
lhe competis em;
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2. ° Quaes &s cadeiras ou disci plinas que regesse ordiDaria ou extraordinariamente;
3.° Quaes os trabalhos escolares que dirigisse ou executasse;
4.° As commissõee para que fosse nomeado ou eleito
pelo conselho de instrucção ;
5.° As provas de zêlo e capacidade que tenha dado em
todo. esses serviços, e bem assim as penalidades em que
possa ter incorrido.
Art. 41.° Se a consulta a que se refere o artigo antecedente for favoravel, o lente ou lente adjunto será nomeado
definitivamente. Se essa consulta for desfavoravel, considerar-se-ha o logar vago, abrindo-se novo concurso.
Secretaria d'estado dos negocies da guerra, em 26 de
dezembro de 1892.=0 director geral, Caetano Sanches
Pereira de Castro, general de divisão,

4. °- Por determinação de Sua Magestade El·Rel:
Divisão militar
Exonerado de inspector do material de guerra, o coronel do estado maior de artilheria, Manuel Joaquim da Silva
Mata.
Inspector do material de guerra, o coronel do regimento
de artilharia n." 2, Eugenio Augusto Cardoso do Amaral.
4."

Estado maior de artilheria
Coronel, o coronel do regimento de artilharia n." 2, Eugenio Augusto Cardoso do Amaral.
Regimento de artilharia n.· 2
Coronel , o coronel do estado maior de artilheria, Manuel
Joaquim da Silva Mata.
~stado maior de cavallaria
Tenente coronel, o tenente coron 1 do regimento de cavallaria n.? 5, Carlos Basilio Damasceno Hosado.
Regimento de cavallo.ria n.· 3
Coronel o coronel do estado maior de cnvallnria, Julio
Cesar' Ferr ira Quuresma.
Tenente, o teu mte do rcgim nto do 'avaliaria. n. ° 9,
Joaquim Alfredo Puas.

,
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Major,
reia.
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Regimento de oavallaria. n.O 6
o major do estado maior de cavallaria,

José Cor-

Regimento de oavallaria n.O9
T nentes, os tenentes, do estado maior de cavallaria, Timotheo da Silva Neves de Sousa Alvim, e do regimento
de cavallaria n.? 3, João 'I'heodoro Lopes Valladas,
pelo
pedir.
Estado maior de infanteria
Coronel, o corou 1 do regimento
de caçadores n.? 12,
Antonio Maria
elestino de Sonsa.
Tenent , o tenente do regimento
de infauteria n.? 6,
João Antonio da Costa Leal.
Regimento de oaçadores n." 1
Tenent , o tenente do regimento de caçadores D. ° 8,
J oao Alfr do de AI mcastre.
Alferes, o ai fere de infanteria, Virgílio Aurelio Henriqu s dos Santos.
Regimento n.s 2 de caçadores da Rainha
Tenente coronel, o tenente coronel do regimento do caçadores 11.° 4, esar Augusto Kuchenbuck
dos Prazeres.
Regimento de caçadores n.? 3
Tenente coronel, o ton nte coronel do regimento de caç:ulol"e' n." 12, Izidro (11L r(1)1l\[alt(')I.
apitão da 4.a companhia do 1.0 bntalhâo, o capitão do
-stado maior de infanteria, Francisco
Pedro de Almeida.
Regimento de caçadores n.O4
o teu nte coronel do regimento
n." 10, Francisco Ribeiro Pataroxa.

Tenente coronel,
~ador's

de ca-

Regimento de oaçadores n.O7
'I'enento coronel, o tenente coronel do regimento de l'açador's 11.° 3, Luiz
yriaco de Oliv ira, pelo pedir.
Regimento de oaçadores n.O8
T .nent , o t '11 nte do estado maior de infanteria,
tonio Mnria de alllpo Junior.

An-

Regimento de caçadorea n.O10

1\1:ljo1", major do reuimcnto de caçadores
('i~('o )Iaria Xuvier Pureiru, pelo p di!'.
(l

n." 11, Fran-
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Cirurgião ajudante, o cirurgião ajudante do exercito,
Eduardo Augusto Pereira Pimenta.
Regimento de caçadores n.· 11

Major, o major do estado maior de infanteria, Francisco
Antonio Baptista.
Regimento de caçadoras n.O12

Tenente coronel, o tenente coronel do estado maior de
infanteria, José Augusto Pimenta de Miranda.
Regimento n.O1 de infanteria

da Rainha

M~jor, o major do regimento de infantería n.? 8, Alfredo Augusto Ferreira Machado, pelo pedir.
Tenente, o tenente do regimento de infantería n.? 11,
José Augusto Krusse Gomes, pelo pedir.
Regimento de infanteria n.v 2

M~jor, o major do estado maior de infanteria, José Maria Gomos Pereira, pelo pedir.
'
Regimento de infanteria

n.O 6

Major, o major do regimento de infanteria n. ° 13, Candido da Mata Ferreira, pelo pedir.
Tenente, o tenente do regimento n.? 18 de infanteria
do Príncipe Real, Henrique Baptista da Silva, pelo pedir.
Regimento de infanteria n.O8

Major, o major do regimento n.? 1 de infantería da Rainha, José Joaquim de Sousa .Mimoso, pelo pedir.
\

Regimento de infanteria n.s 11

Capitão da 2.3 companhia do 1.0 batalhão, o capitão do
regimento de infanteria n.? 23, Augusto Duarte Leão,
pelo pedir.
Regimento de infanteria n.O12

Capitão da 1. a companhia do 1.° batalhão, o capitão do
estado maior de infanteria, Fernando Augusto Bettencourt.
Capitão da 4. a companhia do 1.° batalhão, o capitão do
estado maior de infantaria, Eduardo Primo da Cunha Sargedas.
Regimento de infanteria n.O13

Major, o major do aestado, maior ele infanteria, Antonio
.Tulio de Sousa Machado, pelo pedi)'.
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Regimento de infanteria n.· 14
Capitão da 2.a companhia do 1.0 batalhão, o capitão do
regimento de infantaria n.? 24, Augusto Carlos Teves,
pelo pedir.
Regimento de infante ria n.· 15
Capitão da 2. a companhia do 1.0 batalhão, o capitão da
3.a companhia do 2.° batalhão, Francisco Pereira da Cunha
Côrte Real.
Capitão da 3. a companhia do 2.° batalhão, o capitão do
estado maior de infanteria, Carlos de Almeida Côrte Real,
pelo pedir.
Regimento n." 18 de infanteria do Prinoipe Real
Tenente, o tenente do regimento de infanteria n. ° 21,
João Augusto Lelio do Rego Bayam, pelo pedir.
Regimento de infanteria n.· 19
Capitão da 2.a companhia do 1.0 batalhão, o capitão do
regimento de infanteria 11.° 3, José Nicolau da Costa Liz.
Alferes, o alferes de infanteria, Frederico Augusto da
Guerra Soares.
Regimento de infanteria. n.? 21
Tenente, o tenente do estado maior de infanteria, Ayres Cordeiro da Cunha Pinto.
Regimento de infante ria n.· 23
Capitão da 2.a companhia do 2.° batalhão, o capitão do
estado maior de infanteria, Manuel Augusto de Matos Cordeiro.
Regimento de infanteria n.· 24
Capitão da 3.a companhia do 1.0 batalhão, o capitão do e8tado maior d infanteria, João Augusto Pereira de Mattos.
Distrioto de reorutamento e reserva n." 2-Séde, Lisboa
Comruandante, o tenente coronel do regimento n.? 2 de
caçadores da rainha, 'esnr Augu to Kuehenbuek dos Prazeres.
Distrioto de reorutamento e reserva n.· 6 - Séde, Thomar
Commandante , o tenent coronel do regimento dr infanteria n." 11, Augusto Alves Pinto Villar.
Distrioto de reorutamento e reserva n." 20 - Séde, ValenQa
Commandante, o tenente coronel do regimento
caça(101'('1'1 n.? 7. Luiz Cyriac» de Oliveira.

ao
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Distrioto de reorutamento e reserva n.· 28-Séde, Bragança
Commandante,
O tenente
coronel do regimento de eaçadores n.? 3, Izidro da Cruz Maltez.
Distrioto de reorutamento e reserva n.v 33 - Séde, Tavira
Commandante,
o tenente coronel do regimento de caçadores n. ° 4, Francisco Ribeiro Pataroxa.
Distrioto de reorutamento e reserva n.· 34-Séde, Angra
Commandante,
o tenente coronel do regimento de caçadores n.? 10, Joaquim José da Silva.
Distrioto de recrutamento e reserva n." 36-Séde,
Commandante,
o tenente coronel do regimento
dores n.? 12, José Augusto Pim nta de Miranda.

5.

°-

Funohal
de caça-

Secretaria d'estado dos negeeies da gurrm- Dirrc~ãogeral- t.1I Repartição

Declara-se:
1.0 Que por decreto de 10 de setembro ultimo, publicado no boletim militar do ultramar n.? 10 do corrente
armo, foi concedida a medalha de prata, algarismo 2, de
serviços no ultramar, ao tenente do regimento de infanteria n.? 7, Florcncio V cllosa do Carvalhal Esmeraldo
astelIo Branco, por estar comprchcndido
na condição Ln do
artigo 6.° elo regulamento
de Hi do maio do JS!)l.
2.° Que por decreto de 130ele outubro ultimo, publicado
no boletim militar elo ultramar n. ° 12 do corrente anno,
foi conferida a mercê do g-ran elc cornmendudor da ortll'm
militar de S. B nto de Aviz no major de infunt ria, S()lU
prejnizo de antignidnde,
Francisco Maria de Magalhl1eR.
:l.o Que por decreto <1(' 10 elo corrente mez foi conferida a mercê (10 grau (lo commcndador
da ordem militar
de R. Bento de Aviz , ao coronel (lo estado maior do infanteria (actualmente
no regimento
de caçadores 11.0 11),
Thomás Julio da Costa Sequeira.

G. 0_ Semtaria (I'rstaelo elo. negocio. da gllrrra - nirrr~ão gml-

t .:l nrparti~áo

Declara-se :
1.0 Que no dia 21 do corrente mcz so apresentou 11'I'sta
secreturia
d' estado o major de engenheriu
SPHI Jirejnizo
de antignidude,
Antonio
:lndi<1o CI'l'(leim de AbiJ )ida
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Soeiro de Gambou, por ter regressado do ultramar e haver
conchudo os trabalhos
de que fôra incumbido de descmpenhar na África oriental, por portaria de 28 de maio de
18HO, não tendo porém s irvido no ultramar
o tempo a
que era obrigado, nos termos do decreto com força do lei
de 10 de setembro de 1846, pelo que volta á sua anterior
situação de capitão de engenhcria,
ficando na disponibilidade.
2.° Que no dia 20 do mesmo mez se apresentou n'esta
secretaria
d'estado o major de infantaria sem prejuizo de
antiguidade,
José Duarte de Carvalho, por ter regressado
do ultramar e lhe pertencer o seu actual posto no exercito
do r ino, pelo que fica na arma a que pertence e na situaçao de disponibilidade.

7.o _

melaria

J'eslado dos negocios da guerra- Dirr6~ão ~eral-

P nrparli~ão

Em harmonia com o disposto no artigo 1 .0 do regulamento a que se refere a portaria de 11 de junho de 18!.H,
inserta na ordem do exercito H_O 18 do mesmo anno, publica-se a classiticaçâo, por ordem de merito, dos candidatos approvados no concurso realisado em 10 do corrente
mez:
Sargento ajudante do r gimento de infanteria
n.? 24,
Antonio da Fonseca Salvação.
Primeiro sarg 'llto graduado cadete do regimento de infanteria li. o 1 n, Arnaldo Belisario Salema Barbosa.
Primeiro sargento do l'lJg'imento n. o ;) de infanteria do
Impermlor da Austriu, Francisco ,JOSI~, Alfredo de S. José
Vianna.
Primeiro sargento do regimento n.? f> de caçadores de
El-Rei, ,J ,)"é FJ"alll'is('o 1't·1' ·il'a tIa Luz.
Primeiro s.mreut« tIo l'egíIII('rlto (I . infantoriu u, ° 7, CarIo Augusto E:stn'lla de Seixas.
Primeiro sarg('llto do r 'gill}f~Ilto n." 18 de infanteria do
Príncipe Real. Alberto de Laura .\lol't'ira .
•'argento ajndallt'
do r 'gimelltn de infantaria
n," ~a,
Franci"co da Silva F n-reirn.
Primeiro
l:1:trgmto gradnado
cadete do r 'gilllúnto dI'
inf:'lllt'ria
11.° 7, AdolpllO Jorg' Enle to Bastos de Ma
cedo.
HJ'u<lante
do r 'o,rilll'IIto ti· íllt~lllteria ll.O ti ,
S'll'''lJlItO
n
~
JOlto Lopes de A"'lJVI!do.
PriIIleil'o S:tl'gl'lltO gmduado
"ll(lt>tê do l'eg-imento do
l
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cavallaria n.? 2, lanceiros de EI-Rei, Antonio Jose de
Mello.
Primeiro sargento da guarda municipal do Porto, Manuel Domingues.
Primeiro sargento do regimento de engeuhoria, Augusto
Jose de Mesquita.
Primeiro
sargento do regimento
dc artilheria n." 3,
Joaquim Felix.
Primeiro
sargento do regimento
de infauteria n. ° 7,
Carlos Augusto de Amorim.
Primeiro
sargento do regimento
de infanteria
n.? 24,
Alfredo Ernesto Maltez Pico.
Primeiro sargento graduado cadete do regimento de infanteria n." 16, Fernando da Gama Lobo Salema,
Primeiro sargento graduado cadete do regimento
n.? 1
de infanteria da Rainha, João Angnsto ela Conceição Oliveira.
Primeiro sargento UO regimento n.? 2 d· caçador '8 da
Bainha, Manuel Silvestre do Abreu.
Primeiro
sargento do regimento de iufanteria n.? 22,
Augusto Maria Tavares Horta.
Primeiro sargento graduado cadete do regimento n.? 8
de cavallaria do Principe Real, Manuel Ferreira da Cunha.
Primeiro sargento do regimento n.? 5 de infanteria do
Imperador da Áustria, Francisco Jose, JOf10 Augusto Martins.
Primeiro i:larg mto do regimento de nrtilheria n.? 4, Joaquim de Sousa Gorgnlho.
Primeiro sargento g-raduado cadete do regillH'nto n.? ~
de caçadores da Hainha, Frederico ~"'11vÍ<'rela Silveira Machado.
Primeiro sargento (lo regimento
de infanteria n.? 14,
Antonio do Sousa Girrio.
Primeiro
sargento do r 'gimeuto de infauteria n. o 2:1,
Jose Bernardo Proença.
Primeiro
snrgcnto do rng-imcllto de caçadores )).0 ti,
Boaventura Augnst<i dn Cunha Figueiredo.
Primeiro sargento
do r gimento 11.0 1 de infante ria da
Rainha, Manuel Diogo da Cunha.
Primeiro
argcnto do regimento de infante ria n. o 3, Ro-

drigo Ramos Pereira,
Primeiro sargento do regimento
Manuol João Domingues.
Primeiro sargento
do regimento
Francisco José ele C'Hmpos.

de ea)adOl'OR n. ° 7,
(113

caçadores

n.? :l,
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Primeiro sargento do regimento
de infanteria n. ° 12,
Antonio Augusto Faro.
Primeiro sargento da guarda fiscal, Alfredo Augusto da
Costa Rebocho.
Primeiro sargento do regimento ele infanteria
n.? 4
José Marianno Ferreira.
'
Primeiro sargento do regimento de cavallaria n.? 10
J osé da Costa Teixeira,
'
Primeiro
sargento do regimento
de infantcria n.? 24
Antonio Alexandre Ferreira.
'
Primeiro sargento do regimento
de caçadores
n.? 1,
Manuel Rodrigues Centcno.
Primeiro sargento do regimento
de infanteria n." H),
Frnnci co de Almeida.
Primeiro
arg('nto do regimento n." 5 de infanteria do
Imperador ela Áustria, Francisco José, Clemente do Carmo
August« Azedo.
Primeiro
sargento do regim!'nto
de infanteria n.? 6,
João 1)3,\,i<1 Ribeiro cll' Andrade.
Primeiro
sargento elo regimento
de caçadores n.? 3,
Camillo Augusto Aft'onso.
Primoiro
sargento do regimento
de infanteria
D.O
4,
Egydio ~Ielehiadl>s Nopumuceno dos Santos.
Prim iro sargento do regimento de caçadores n. ° 1,
Augusto Carlos Cubrul da Silva Rosn.
Primeiro sargento
<lu regimento de infanteria
n.? 9,
J oão Cnrd oso Pinto.
Primeiro
sargento
do regim nto elo caçudores n.? 1,
Ismael Teixeira da Silva.
Primeiro sargento do regimento d infanteria n.? 20, Antonio Julio Guimarã s Lobato.
Primeiro ":ll'gento do regimento de cnçadores n." 11, Pedro .J oyc Chalupa.
Primeiro sarg nto (lo r ~im{'llt() n.? 1 ele infanteria da
Rainha, Germano Dias.
Primeiro sargento do regimento de artilheria n. ° 2, 1\111..
nu I Luiz,
Primeiro sargento do regimento n.? 2 de eaeadores da
Hainha, Manue I Joaquim das Dores.
Primeiro
argento do th pu ito de praças do ultramar,
Angu to Cesar Ferreira.
PrilU iro Rargento do regimpnto
n.O 5 de caçadores de
J~I.Hl'i, Augu;lto
e;(aI' Bram·u.
Primeiro sargento (lo l' gimentú
artilheria n.O 5 Ma.nuel de Figueiredo.
'

ue
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d'estade dos npgociosda guerra- Direcçãogeral-

2.a Repartição

Sua Magestade EI- Rei manda promover a aspirantes a
official, com o vencimento unico de 500 róis diarios, por
estarem comprehcndidos
no artigo 75. ° do decreto de 30
de outubro ultimo, as praças abaixo mencionadas:
Regimento de cavallaria n.s 2, lanceiros de EI-Rei
Primeiro sargento cadete D.O 50 da 6.a companhia e 2:001
de matricula, Valentim Guilherme Freire de Andrade.
Primeiro
sargento cadete D.O 83 da 2.a companhia c
1:310 de matricula, José Felix elo antissimo Sacramento
ela Gloria da Cunha e Menezes.
Regimento 1.· 4 de cavallarta do
Guilherme
Primeiro sargento cadete n, o 2
de matricula, Abílio Augusto de

Imperador da Allemanha,
II
da 6. a companhia
1:279
Almeida.

Regimento de caçadores n.s 4
Primeiro sargento cadete n. o ~O da 2. a companhia
de matricula do 2.° batalhão, .João Estevão Aguas.
Primeiro sargento cadete n.? 16 da 3.:1 companhia
!lI' matricula do 1.0 batalhão, J OSI' Nunes de Faria.

e 680
e G:31

Regimento n.v 5 de caçadores de EI-Rei
Primeiro sargento
cadete D.O 21 da 3.a companhia e
1:040 de matricula do 2.° batalhão, .Toao Vieira Branco.
Regimento de oaçadorea n. o 6
Primeiro
sargento cadete D.O 10 <la :~.a companhia e
1::330 elc matricula
do 1.U batalhão,
Antonio Gomes de
Sonsa .J uni o)'.
Primeiro sargento cadete n." 20 da 2.a companhia c 3]3
d(~ matricula do 1.0 batalhão, Fmneelino Pimentcl.
Regimento n.v 1 de infanteria da Rainha.
Primeiro
Hargpnto cadete n." ;)0 da .t.a companhia
e
1:672 dc matricula do 2.° batalhão, Raul Olympio Boaventura Ferraz.
Regimento n." 6 de infanteria do Imperador da Austria,
Franoisoo José
Primeiro sargento cadete D. ° 1 da I," companhia (l 2:020
de mutricul« (lo 1." hl!alhao, Antonio Mal'Ía CIIJ'IHlo.
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Primeiro
sargento cadete n.? 48 da 2.a companhia
e
1:792 de matricula do 2.° batalhão, JOlSé Francisco Mendes do Passo.
Regimento de infanteria n.s 6
Primeiro
sargento
cadete n.? 6 da 3.a companhia
e
1:001 de matricula do 1.0 batalhão, Manuel Leal de Magalhães.
Regimento de infanteria n.v 8
Primeiro sargento cadete n. ° 31 da 3. a companhia e 881
de matricula
do 2.° batalhão,
Aurelio Antunes da Silva
Monteiro.
Regimento de infanteria n.s 9
Primeiro sargento cadete n.? 80 da 4.a companhia e 432
de matricula do 2.° batalhão, :ManuellYIesquita Monteiro.
Primeiro
sargento cadete n.? 37 da 4.a con panhía e
1 :39f) de matricula do 1.0 batalhão, J oaquim Antonio da
Silva.
Primeiro sargento cadete n, ° 57 da 3. a companhia e
1:503 de matricula do 1.0 batalhão, Manuel Augusto dos
Santos 1\1ell0.
Primeiro
sargento
cadete n.? 37 da 2.a companhia e
9ü2 de matricula do 1.0 batalhão, José Cardoso Pinto Queimada.
Regimento de infanteria n." 11
Primeiro sargento cadete n." 15 da La companhia e
1:445 de matricula do 1.0 batalhão, José Maria Serra Consolado.
Regimento de infanteria n.· 12
Primeiro
sargento cadete n.v 16 da 4.a companhia e
2:107 de matricula do 1.0 batalhão, Julio José Lage.
;

Regimento de infanteria n.· 16
Primeiro
sargento cadete n.? 62 da 2.1\ companhia e
1:1 :3 de matricula do 2.0 batalhão, Eduardo Miguel Correia.
Regimento de infante ria n.s 17
Prim iro sargento cadete n. o lü da 4.'1 companhia e 1 :537
de matriculo do 1. o batalhão, Manuel José de Passos Ribeiro.
Primeiro sargento cadeto n.? 130 da La companhia
ti
1:55
de matricula
do 1.0 batalhão, Martinho José 'I'eixeira J unior.
Regimento n.s 18 de infanteria do Prinoipe Real
Primciro
sargento cadete n." 72 da 2.a companhia
1:~-!4 dI' matri(·ula
2.0 batalhão, Alberto Ralgado.

ao

c .

1:316
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Primeiro sargento cadete n.s 18 da La companhia e
1:169 de matricula do 1.0 batalhão, Camillo Antonio elos
Santos Sá Pinto Sotto Maior.
Regimento de infanteria n.v 19

Primeiro sargento cadete n.v 9 da 3." companhia e 1:081
de matricula do 1.0 batalhão, Alexandre Adeodato da Fonseca Veiga.
Regimento de infanteria n.· 20

Primeiro sargento
1:381 de matricula
galhães Aguiar.
Primeiro sargento
1:321 de matricula
fante Fernandes.

cadete n.v 83 da La companhia e
do 1.0 batalhão, Carlos Maria de Macadete n.v 36 da 3.:1 companhia e
do 1.0 bata IMo, Antonio Augusto In-

Regimento de infanteria n.v 22

Primeiro sargento cadete n.v 11 da H.a companhia e 981
de matricula do 2.° batalhão, Fernando José da Silva Burrão.
9.

o-

Secretaria d'estado dos lIegocios da guerra - Direc~ão geral- 2:'\ Rel,arti~ão

Sua MagestaJe EI-Rei manda declarar primeiros sargentos cadetes, com o vencimento unico do 400 réis diarios, por se acharem cornprohcndidos nas dispoaições do
0
artigo 50. do decreto de 30 de outubro ultimo, os primeiros sargentos graduados cadetos abaixo mencionados:
Regimento de oavallaria n.O2, lanoeiros de EI-Rei

Ernesto M:tl'ia Vieira <la L{o{'ha.
Regimento n.O4 de oavallaria do Imperador da Allemanha,
Guilherme II

Domingos Augusto Alvos da Costa Oliveira.
Eduardo Augusto Lopes Valladas.
João Baptista de Sant'Anna Leiria.
João de Azevedo Lobo.
Regimento de oavallaria n.O6

Antonio Pinto do Sampaio o Mello.
Antonio Oscar de Frngoso Carmona.
Modrsto Barreto Coelho.
Regimento n.O2 de oaçadores da Rainha

Aristides Raphaol da Cunha.
Octávio Frc(lcrico VinK.
Mllnllel .João de Carvalho,
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Regimento de oaçadores n.· 3

Mario Alberto de Aragão e Costa.
Regimento de oaçadores n.s

4

José Sande Lemos.
Seba tião da Cruz Fcrnandee,
Regimento n.O5 de oaçadores de EI-Rei

Domingos Barreira da Silva Patacho.
Regimento de caçadores n.v 6

Al'chanjo de Almeida Teixeira.
João Maria 'I'elles do Sampaio Rio.
Regimento de caçadores n.v 7

Augusto Maria Soares.
Ladislau Benovonuto do Oliveira.
Lucinio Maria Ribeiro.
Regimento de caçadores n.O8

Adriano Gabriel de Aguiar Dias.
Regimento de caçadores

n." 10

João Machado Soares.
Regimento de caçadores n.O 12

J08(' Sothoro {I Silva.
Ricardo José de Andrade.
Roqu Jncinto Van' lia Junior,
Regimento n.O1 de infanteria da Rainha
Aimé Alphonsr Jules Rogel.
Carlos Freire do Almcidn Dias.

Fernando ele Magalhão» M sxia,
Regimento de infanteria n.O2

Adriauo Freire de Almeida Vias.
Alfredo Frederico <loAlbuquerque Felner.
Hermcn gildo Valdemiro Teixeira de Magulhâes .
.Joaquim Augusto do Nascimento.
José Carlos Botelho Moniz.
JOS(\

Paulo Bureau.
Regimento de infanteria n." 3

Adolpho P 'dreira Martins de Lima.
Arthur Marqu 8 Sequeira.
Antonio Augu to Alvares Pereira.

t:lt7
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Regimento de infanteria n.s 4

Antonio Nunes de Andrade.
Carlos Cyriaco Ferreira da Silva.
J oaquim Augusto Jordão Guerra,
Regimento n.s 5 de infanteria do Imperador da Austria.,
Franoisco José

João Pedro Climaco Marques.
Luiz Anselmo do Carmo Dias.
Pedro da Cunha Sotto.
Regimento de infanteria n.· 6

Epiphanio Lopes de Azevedo.
Guilherme Flaminio da Fonseca Veiga.
Regimento de infanteria n.· 7

Arthur Jorge da Costa Carvalho.
Regimento de infanteria n.s 8

José Antonio P reira.
Luiz Caetano do Nascimento e Silva.
Regimento de infanteria n.o.9

Antonio Maria do Couto Zagallo.
Antonio Rebello de Lemos.
Regimento de infanteria n.s 12

Manuel Telles Amaro.
Vicente de Oliveira e Sousa.
Luiz Augusto dos Santos G uerra,
Regimento de infantaria n." 13
José Paulo Alves de Aguiar.
Regimento de infantaria n.· 14

Antonio Pereira de Sande.
Joaquim Freire Ruas.
Regimento da infantaria n." 15

J 086 Torquato Ramires Leiria.
Regimento da inftl.ntaria n.? 16

Antonio Vicente d Abr u.
Herculano Maria da Silva.
J eronymo Osorio de Castro,
João Augusto Carvalhosa.
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Regimento n." 18 de infanteria do Principe Real

Antonio Alvares Guedes Vaz.
João Marques de Oliveira Guimarâes Junior.
Joaquim Augusto Prata Dias.
Regimento de infanteria n.· 19

Almor Thodoro

do Alpoim Gordilho.

Regimento de infanteria n." 21

J osé Mendes dos Reis.
Regimento de infanteria n,v 22

.J oão Augusto da Costa.
José Carrazeda do Snusa Caldas Vianna e Andrade.
Regimento de infanteria n.· 23

Accacio Monge de Abreu.
Pedro Norberto Correia Pinto. de Almeida.
Regimento de infanteria n.· 24

Augusto Manuel Farinha Beirão.
10.0-

Swelariil d'estade do, negocios da gllma- Direc~ão geral- 2.a Repartição

ua Mugestade EI-Rl'i manda declarar que tom direito
ao voncimen to unico de 400 réis diarios, pOI" se achar
comprohcndido nas disposições do artigo [lO. o do decreto
dll 30 de outubro ultimo, o primoiro sargento cadete, João
Maria P rcira do Paço.
_
11.0-

ecretaria d'e tado tio negocios da ~ucrra-Din'c~ão grml- 2.a Ilrparlição

Declara-se qun o verdadeiro nome do primeiro sargento
<'a(1('tlldo l'l'gimrnto
n. o 4 do eavnllaria do Imperador da
Alk-manha, Guilhnrnu
II, qlw pela ordem do exercito
n,o 32 d'csto 1111110 foi promovido a aspirante a official Ó
Antonio Rodrigucs Montoz Junior nao Antonio Hodrigues
Montes Junior.
(I

12.o

Semlaria d'eslado do: negocio, da Ruma- Dircc~ão Rcral- 2.a Reparti~ão

Sua Mag<'stade EI-Ud det rmina que as notas ol'ganisadns conforme O' modelos n.? 1 2 da circular de 19
de junho de 1 \1, vontinuem a cr enviadas mensalmente
a esta ecreturia d'e tado, tão bómellte durante Olô p riodos
mar 'ados no artigo 42.0 e § 1.0 do artigu 45.0 do regula-
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mento de 20 de outubro do 18!)1, e bem assim que o modelo n. o 3 da referida circular seja substituido pelo modelo
junto:
MODELO N,· 3
Regimento

de .. , n, o

Nota do numero de mancebos inspeooionados
no sobredito regimento durante o mez de , .. de 18, . "
nos termos do artigo 50,' do regulamento
de 29 de outubro de 1891
Contingpntc8
n. «nC\ porteuceru
os mancebos luspecelonndoa

~,
o
.,
-g

-I

i

18 ...

l)istl'tctoli ndmini.trntivoiol
por oudo fornm l'P('rll eurlos

SommR.

".t

o
.,.

~

~-I
lA ..•

00

..

~

~~ ~= .g~ :~ 21~ ~~
c.

....

e

~

o
-e

'01
o
.,.

00
c

"C

Ete.

}~tc.

o

l

.:,

-e
o

.. ~
ec. !" ~ '"'
c.
3'

t

~

~

- -

-

S

"'l

8 -<:
~"
~
- - -

Sommu. ...
(lUOl'tt'}

--

-

om , .. , (1m ., . dr •..

-

--

-

-

<1(1lH ...
() eommandante

do regimento,

P...

la.o

S~mtaria d'pstallo dfts IIrgodos da gllma-Dil'rI'ção

~rr;II_2.a nrlJílrti~ão

Em cumprimento
do d ,t .nninndo lia portaria d« 27 de
a~()sto ultimo, inserta na ordem 110 exercito n." ~2 II' -ste
anno, publica. se quo fica de nenhum ,fi'< ito o Ilverl »nuen to
2," relativo á casa do livro d« matricula Foi (I('.I/llwllflldo
ao I',tJ~ctivo d'(!ste 1'~!ltllll'l1tO ([mfllllu7o), 1:\1'11<10 substituido
no ('/IRO 1\ qlH' ,I' l't'f,,!'p p"lo illdil':ldo 110 li." I,"
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14.

0_

Stertlaria d'e.tado dos Dtgociosda luerra .~Direc~áogml-3.

1&21

a

Repartitão

Declara-se que, perante o conselho de inatrucção da ('Rcola do exercito, fica aberto concurso por provas publicas para
o provimento do logar de lente da 1. a cadeira entre os ofliciaes de qualquer arma do exercito ou do corpo do estado
maior, habilitados com os respectivos cursos, que tiverem
posto não inferior ao de tenente, nem superior ao de tenente coronel, e, pelo menos, seis annos de bom e effoctivo serviço na arma ou corpo como officiaes.
Os candidatos deverão apresentar
na secretaria da eRcola, até ás tres horas da tarde do dia 2 de março de
1893, O' seus requerimentos,
acompanhados dos documondos concurtos mencionados no artigo 4.0 do regulamento
sos pu;a o m:~gisterio da escola do exercito, approvado por
portnria de 2ü de dczembro do corrente anuo.
AR provas do concurso consistirão:
~. o J:" a d :f('za: de uma. dissertação
impressa sobre a materia escolhIda Iivremente pelo candidato de entre as questões mais importantes da La cadeira.
2. o Em duas lições oraes, de uma hora cada uma sobro
pontos tirados á. 80rt~, com .quarenta e oito. horas 'de antecedencia,
segmdas immediatamente
de mterrogntorio
feito pelo jury.
.
A primeira lição versará sobre a matoría da 1.a cadeira
e a segunda sobro a matéria do uma das cadeiras, 2.3
H.a qne a sorte designar.
0 Na
execução de trabalhos praticos, SOUI'O ponto tirado na própria occa: ilo relativamente
á matéria da 1.",
~.a ou 3.a cau iras.
Em acto continuo {l exccuçao d'esses trabalhos, o candidato cRerever:\. ácerca d'elles um relatorio, que em seg'uidn ll'rIÍ. perante o jury.
.'
'I'odos os actos d'esto concurso serão realisados em harmonia com HR disposiçõe« do citado regulamento.

01:

3.

H>. o_ Secrrtaria d\·:tado dos nrgocios da ,uerra-Dirrr~ão grral- 3. a Rrpartição

*

Em ('onformicllldc com o 1.0 uo artigo 48." do plauo
dc l'eorO'HnL:H:f~oda seola do nx reito decretado
('lU 30
uo outubro do eorrente anno, deelara-se
que o primeiro
sargento graduado, cadete Edunrdo Pinto Hiueiro! do Co)'}lo dI' alumnof\ ü'aqucIla ef\('ola, perdeu tlcsdo .0 dl.a 20 do
IIdunl JIlPZ o tlirpitll :'l gradua): II (Pl(, lhf' haVia ((1,) ('on-
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cedida pela ordem do exercito n. o 35 do anno proximo
passado, voltando á sua anterior situação de soldado, por
haver desistido da matricula na referida escola.
16.0-Direc~áo

da adminislratão mililar- ta Repartição

Graduações e vencimentos com que ficaram os officiaes abaixo mencionados, a quem ultimamente foram qualificadas as reformas que lhes haviam sido conferidas:
Com a graduação de general de brigada e o soldo de
90$000 réis mensaes, o coronel do regimento de caçadores n.? 11, Emílio José de Mesquita Vidigal Salgado, reformado pela ordem do exercito n. o 31 de 2 do corrente
mez.
Com a graduação de major e o soldo de 60$000 réis
mensaes, o cirurgião de brigada em inactividade, Polycarpo Antonio Esteves Galeão, reformado pela ordem do
exercito n.? 32 de 16 do mesmo mez.
17. o -

Dirrctão da adminislratão militar - 2.11 Ilel,arliçãn

Para cumprimento da disposição G. da ordem do oxercito n.? 34 do 1886, declara-se que o preço do pão para
rancho que a padaria militar ha de fornecer duran to o 1.o
trimestre de 1893 Ó de 7ü róis por kilogramma.
II

18.0_

Dirrcção 'daadministra~ão militar- 2. a Ilrllarliçáo

Declara-se :
1.o Que o preço por que saiu cada ração de }lA? forne:
cido pela padaria militar no mez de novembro ultimo fOI
de 44,77 róis.
2.0 Que as rações de forragens no mesmo mez saíruru
a 264,91 réis, sendo (J grão fi 200,51 róis e a palha a
64,40 róis,
19. o - Serretaria d'estade dos negocios da guerra- Rrparlitão do gabinrle
Para conhecimento das differentes auetoridad s militares
se publica o seguinte:
Ho(~retaria da guerra ção.
N.? fi, Cirvulur.

Direcção geral .- 2.11 H .partiCopia,
1Il.mn (' e. .'!lU ~I'.-
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S. ex." o ministro da guerra encarrega-me de dizer a
a official se deverão fazer os
abonos de transporte e de marcha iguaes áquelles a que
têem direito os sargentos ajudantes.
Deus guarde a v. ex." Secretaria d'estado dos negocios
da guerra, em 19 de dezembro de 1892. _lll.mo e ex."?
sr. commandante da La divisão militar.=(Assignado)
O
director geral, Caetano Pereira Sanches de Castro.
Identicas aos commandantes da 2.a, 3." e 4.a divisões
militares, commandos militares da Madeira e dos Açores,
commandos geracs de engcnhoria c de artilheria, inspecções geraes de cavallaria e de infanteria, e direcção da
administração militar.
v. ex. a, que aos aspirantes

20.

o -. Licenças concedidas por motivo de molestla aos omclaes e empregados abaixo mencionados:

Em sessão !l< 9 de novembro ultimo:
Regimento de oavallaria n.O 7

?

Picador de a classe, Vicente Ferreira Barata, sessenta
dias para continuar a tratar-se cm ares do campo.
Em sessão de 14 do mesmo mez :
Regimento de oavallaria n.O 6

Picador de La classe, Joaquim Pedro 'alg-ado, sessenta
dias para continuar a tratar-se em ares patrios.
Em sessão de 17 do mesmo mez :
Regimento de caçadoree

Tenente,
senta dias

n.O 1

Francisco Augusto de Almeida Bramão,
ll:lrtL se tratar em ares do l'ampo.

ses-

Regimento de infanteria n.s 16

Alf r ' " Pedro Magno ele Campos, quarenta dias pam
.0 tratar.
Regimento de infanteria n.O 21

'I'oncnte, Alfredo Gregorio Ferreira da Costa, quarenta
rlias para cOlltmu:u' a tratar-se.
Direoção da administração militar

Primeiro omcial com gradtlH~'ão de tenente coronel, IIermr lll'gil<lo Pedro de Ale an tara , vinte dias para continuar
a. tratar-se-
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Em sessão de 21 do mesmo mez :
Dtrecção da admíníatraçêo militar

Aspirante com graduação de alferes, Carlos Augusto da
Silva Oliveira, cincoenta dias para ares patrios e mais tratamento.
Em sessão de 29 do mesmo mez :
Regimento de oaçadores n.s 11

Major, Francisco Maria Xavier Pereira, trinta e cinco
dias para convalescer cm ares do campo, em Angra.
Em sessão de 1 do corrente mez :
Regimento de artilheria

n." 2

Coronel, Eugenio Augnsto Cardoso fio Amaral, noventa dias para se tratar e convalescer cm ares pátrios.
Regimento de caçadores n.v 1

Tenente, Caetano Xavier Diniz Junior, quarenta
para so tratar.
Regimento de infanteria

dias

n." 12

Tenente coronel, Filippe José de Barros Lage, qultl'(lnta dias para se tratar em ar s pátrios.
Regimento de infanteria

n.O23

Capitão, Angnsto Duarte Leito, quarenta dias para
tratar em ares do campo.
Regimento de infanteria

Sé

n.s 24

Alferes, Antonio Augusto Ferreira Braga, sessenta dia
para continuar a tratar-se o convalescer.
Em sesaão de 6 do mesmo mez :
Regimento de infanteria n,· 21

Tenent , Albino Augusto de Sousa, noventa dias para
se tratar em ares patrios.
Regimento de infante ria. n,O24

Coronel, Theodorico José da Silva Per ira, noventa dias
para se tratar e convalcsc r em ares pátrios.
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Em sessão de 15 do mesmo mez:
Regimento de caçadores n.v 4
Tenente coronel, Cesar Augusto Kuchenbuch dos Prazeres, trinta dias para continuar a tratar-se.
Regimento de infanteria n.s 2
Tenente, José Manuel Carneiro e Brito, quarenta dias
para se tratar em ares pátrios.
Regimento de infa.nteria n.s 20
Alferes, Eduardo Alfredo de Ar:n~o Barbosa, trinta dias
para se tratar.
Disponibilidade
Alferes (actualmente no quadro da arma de infantería),
Pedro l!rancisco de Oliva, sess nta dias para se tratar em
ares do campo.
Direcção da. a.dministração militar
Aspirante com grnduução de alferes, Antonio José de
Lima, quinze dias para convalescer,

21.
dos:

o-

Licenças registadas concedidas aos oIDclaesabaixo menciona-

Corpo do esta.do maior
Capitão, Amadeu de Alpoim de Cerqueira BorgeR Cabral, trinta dias.
Regimento de artilheria n.· 2
Capitao, D. José de Almeida, prorogação por noventa

dia.
Primeiro
(lias.

t

Regimento de artilheria n.· 3
nente, Francis co P ssou do Barros e , li, dez

Regimento de cavallaria n.s 7
Alfcrm:\grn(luado, José Maria de Figueiredo Antas, vinte
dia: .
Regimento de infanteria n.· 8
Alferee, José MarilL Braga, trinta dias.
Regimento de infantcria. n.> 14
'r nente, Adelino Augusto de Magalhães, prorogação por
qnatro dias.
Regimento n.O18 de infanteria do Principe Real
apitão; Ayr s O orio de Aragão, sessenta dias.
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o Foram confirmadas as licenças registadas que os commandantes
da ta, 2. a, 3.a e 4.a divisões militares concederam aos offlclaes abaixo
mencionados:

Capitão,

Regimento de artilheria n,v 3
Francisco Jayme Quintella, vinte dias.

Regimento n.s 8 de oavallaria do Prinoipe Real
Capitão, Bartholomeu Gonçalves Coelho, seis dias.
Regimento de caçadores n.O3
Alfero« (actualmciite no regimento de infauteria
José Freire de Matos Mergulhão, trinta dias,

Tenente,

Alferes,

n. o 2:3),

Regimento de infanteria n,v 14
de Ma alhães, oito dias.

Adelino Augusto

Regimento de infanteria. n." 17
Joaquim Augustó dos Santos, trinta

dias.

Obituario

Dezembro

10 - General de brigada reformado,
JOl:!é de Brito.

D

13 -

»

20 -

»

21 -

"

2f>-

27 -

Francisco

General de brigada, inspector geral de c:tvallariu, Manuel Alves de Sousa
Capitão do regimento de infanteria n.? 1(),
Francisco de Paula Gama Carvalho.
General de bri
r formado, Rodrigo
Maria da Maia Ll rmont.
Tenente coronel reformado, .JORÓ da Costa
Vieira Barbosa.
Major reformado,
José Maria de Sepulveda.

J07'g(!

Candido Cordeiro Pinheiro Furtado.

EstA conforme.

o

direotor geral,

