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Nas pago 776 II 815 -nOva
publkaç:1O do mappn das frcguczl!"
perteuceutes
aos dlversos dístríctos
de recrutamento
H reserva,
por ter I'ni<1o com iueorrecçêes
na
ordem 11.° ln.
Na pago 8~1, o artigo 58.· devo ler- se 1'01" seguiute fórma : - O supcr íor, sempre que
ao seu ctmhC'cimento chegue dtrcctnmeute
a noticia. UO uma falta, Rllp1i('nrá O CAI·
tlgo merecido
ao militar infractor, n1\o podendo, u'esse C,,"O, delegar no subordínado a competellC'ia para puu ir qu lhe for coufurida por este r(\gulatn nto, salvo
se entender que II peno appltcavel
cabe na competencla
do subordiumlo.
Nn pag. 1131, cm seguldn no artigo 20(.", deve I\erc~rcn!ar"e:
~ uníco. A rCl'oraçiio e a 811bstituiçiio dos arreloM e o concerto d
carruag
DS
callulnrea "ol'llo rC'Iul.itudoH directamente
ao commando geral de nrtilherl a.
Nllpag.ll$l,
em sCi'lIlm~nto ao ~ S.o do artigo 206.·,dnc
ncreaeeutar
.e:-QlIalldo
o prelo seja sargento ou cql1lparado,
rt(jllialtan\
Igualmente
uma outra }Irllça da
mesma grnrluação para o acompanhar.
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A
Abertura
vagos

do concurl-lo paru 08 postos
de sc~ulldo c prllllciro ;,;(\r-

g(_~nto-Quando
'e der alguma vacatura, o eommandante do corpo mandará abril' concurso (na 1.. companhia
da administração
militar é aunuuciado pelo respcetivo
commandnute),
o qual se effeetuarú passados vinte dias;
e para que possam coneorrer as praças que o desejarem
e estejam em serviço fóra (1:\ séde do corpo, mas dentro do
eontinente,
é também llUIIUIICi.ulo nos destacamentos
e
diligeueias, a fim de serem opportunamcntc
rcudidas, devendo os «ommandautcs
(l'cstas fracções fuzer a devida
declaração quando neuhuma queira aprescutar-se
como
coneorrcnte, disposiçâo esta qUI' é extenslva ás praças dos
corpos das ilhas adjaecutr-s quando façam parte de destacameutos ou dilig'I'ul'ias féra da ilha que for séde do respectivo
COl'pO, Hl' ,l<'pois de annunt-indo
o concurso oeeorrvr mais alguma vacaturn,
é ('sta }ll'(' nu-hida com as .iIi
auuuneuulas,
SPIn t!PP"IH!l'lIcia de abertura !I(' 110VOCOIlcurso.
A~ praças que pretr-uderem
ser admittidus
:10 concurso
entregarão aos 'I'US eommanduntes dI' cmupnnhia ou bateria, até á v spcra do dia em que clle SI' realisar, dl'claraçilo
eseripta pelo ' ('U próprio punho, vm papel almnsso, acompunhada dos documvutos comprovativos das suas hahilitaçiil's Iittcrurias
ou bons scrviços (11W não ('S! l'jam já
a\'('l'baao~, no \'('1' o ,la <Iual os llH'HIllOS ('Ollllll:tlldalltes
!lI'V('11l ('1I1'n'V('r o ('U juizo privativo 1Í('('tt'a do ('olll)lol'tallH'uto militar I' ('ivil, (!ua1idat!ps lItora(';; e apti(litolllilital'
,lo '01lCOl'l'tlltl', (' o tl'tll'1Itp ('01'0111'1I' majol'!'s o que ('onstar
~ do rl'l-{isto di C'ipliuar (' l'Ollll"lTllHlÇi)('H
illlpo:ltas nos tl'iblllIal>", tl'lIlpO til' "I'r\'iço ,1(,!l'cala!lo rl'Slll'l'tivo posto, <lata
('m (jUC foralll • ugmcuta,lo'
ao Clfl'cti,·o do corpo e ali
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hahi]it:1\,(){'~ avt-rhnrlns
110 livro dI' mntrit-ulu.
Se o r-oucurso, dl'jlois dI' auuuuc-iudo,
lUI" l'0t!h rr-ulisnr-s«, é
adiado para o priuu-iro dia nâo sant ifit-urlo, dI' 1-\'1'31Hl('
g'ala ou dI' luto nar-ionnl ('ln (jlll' 1)():'~:1 \(,l'ifil':1I'-se, Ih'«luranrlo-s«
lia orrlvm ]'('g'illll'lltal a «ausu do adiamento,
1l:10 ~I'lldo ('ollltudo ndrnittidos
IIO\'(lS
l'olll'or)'('II{('s; I' sI'
lião bl' I,m'dual'
]lOI' falta dI' 1""I1'()I'1"'lIt('~ 011 tiver !lI'
1'I'Jl!'tir-sl' por falta !II' I'audidlltos
:l]lpl~l' ado~, d,'v,' t)
«ouunnndaunmandar :111111t1}('iar
11111 out rn ]101' t rintu dias;
I', SI' I'ste t iver o mesmo rr-sultudo,
far:'1 a dr-vidu pnrt iviP:lçf(o I\' auctorirlnd« ('()lllpC't('utl', ]I:I1'a !]Ill' as vn-uturas
sojam prccnehidns
]lo!' suprnnunu-rm-in«, huvendo-os,
I',
não h av r-ndn, ]lro("'dl'l' se-hu li IIII\,O ('0111'111"0a 1]11(')10deru SI'I' a<llIlittida~ )1r:".;as dI outros I'orp"
tia 1l11'~ll1a
nrmn I' d!\ 11IP~IIl:l divisílo, 1[111'I'st"jalll nn l'Olllli,õ"il
rcqucrirlns ; quuudo a ]lI'OIll0'i:IO 1'I',,:íia 1I"',la" 1'1':II,a', ti
1'()II1111aIHlalltl' do J'('gillli'lIto allg'IIH'lltant ao ('fJ'I'I,ti\'o os
l'mldidatoH
CJIII' PI'OIlII)\,I'r, solil'italldo
da aul'tol'idadl'
l'Ollllll'{('lltl' a ('()Idil'lllat,'i'io da trallsfl'I'I'Il<'ia,
r-ousirlernntio ~I' a passagl'lIl I' ]lI'OIlHl\i'io drl'l·ttJ;ida~ d!"t!I' li dia ('!lI
CJII!' t"1'I11illal'l'1I1 a' ]lI'o\a:; do l'IIII1'nr~o,-Artigo~
11,0 a
1.-'." do rl'glllallll'lIto
p:ll'a :J l'rtllllo\,:ltI :1'" I,o,tt" iul'l'rin1'1':; do 1'\l'rl'ito,
01'111'111
li," (
,,"
_"""
_, _",'.',
I~~, 129
...
\..})OUo,.;
Yid., ]'/'fIÇll" 'til ,owI'/'içu 11"" pic",f,'im,,_
.\OS s:1I'g'('lllo:; I' l'll'dl':lrado,',
t:l1Ito <lo 111'.· ti"o l'omo r fonlladoH, 1'!lI tl':lt:t1IH'1l1o 110. lio pita.
liIi1it:lrt,~, d.'\'
dl'~('()lIt:lr-,,',
al"1ll do ('qnÍ\ :!1I'lIt" do p 1<1II r:l, .. fi,· 1
1'(' i , o prd li <]111'ti\ 1'1'1IH (lil'l'ilo,
'10' ~tl ""1111"'1IlllJdidos )I'I·,t:1 tli~]lo,i'iito n~ :l'piralltl'g;1
nllil i.tllful' tÍ\!'1'I
)<00 rl'is diarios CJIlt·TI:lg,l1'Ilo ,', JOO "I'Í-, t'
• )lil':lJlt+
:1 ofii"Íal I' I'adt'fl's
IJIII' ti\'I'rl'lll o ""ll,·illl<'lIto u!li"tI dI'
:100 róis 011 f'lljll'rÍor (1111' ~OfrJ'I'r:IO <I dl'SI" IIfn dI' 'IÜO t "is,
!,lIdo to!lo, tratados
lias 1'llf't'I'II1:1ria dI oflil.ill<' ; ()
1'[1111'11""0111 \ 1'lIl'iulI'lIllI illfl'ri.\)· :t :100 I'ii, .' Iluiz"!'I'1I1
~I'r tr:ltatllls
11:" 1111' '11I:lS"IIf'I'rlllarin , .'lllIlri!III'·1I1 IIlIr:t (I
hospital,
:ill'1I1 do ~('II \"'II('illllllltl,
1'01111~ n"i Ii.lrio.
E:-"'I )I'lInll1-I:;"
os :I1'g'I'II!'b :Ijutlailtl" " III\: t I' d. 11m i••
(1'1" dl'HI'old:llll '00 rói 11iario~, tl8 .'(OI.tr:1I111'ln' " :lrg"'lItoR gllard:~-J1ortn
:;:10 d'i , o III"si.,~ dI' 1.' I.
a (JI1I'11ISI' I'adl " d",,,'olllo ,'01110 :111,l,rillLl'it'1I .11"],,\'llIt
•• 'IS
dI' ~. ,'la I', fl'rl'adlll'l' ·ftll:i:IIII11'1· I' • I'rallll'in
_
fi tT,'il'tls "'11110li" ~"A'llIldos :I rg"lItos .\ I,... , 10 l'l!uip _
rado~, A dilj"·I"'II.;a d., p,.'t d.l' 11I'·II"illll. das .'Ja. I' í
alloll.lda lia 1'1'1.11;.111,1. \.'III'illll'lIlo
1" ri ,'1'. Itr. ~It(' 1\
)))':I\,a , ('''III II' l't'f'orlllado
1'1'.1t'.,.l.,- . ti • III • trio III' lu
('IIl'(l1:lllln ao '].·""'lIt .. 1':lI a II (II. pital , It ,tini'lI 11', ,I
VIIII'illll'lIto, .' ao
:lrg"'lltll '1"" li\ I'rl'llI III ih!- 1"01f '111
n .IIL "'li'I,ti, idad,' d.1 :lI'IIIH II. illfHllt"ria
I I i ,',
,1•• '(lUtado I t.·, I'lItl'l' . lido ,'-Ih', II dill"fI'lI«;n.-lli)ln
i (1
L' d:1 Ilrdl'lIl li,' ;, • , , , • , • , _, , • , • , • , , _, ,., •• ,.,.,....
O
,A..bouoJoól
d.., l'~'('rHtn",
.'., I,tllltill"''llll
('•• ~a fn g'1I. 2i.1 "" grlll'0 110111'1" (tI.'ado )l1r:1 ..
a<'fI\'t1 ~ I .t1If1I1:do 1"'111, ,·OII1II1.111dnlll. .1
di triC'tn
ti.' r,·.'I'IIt.III1"II(1I I' 1"1' "r\ .1, .' Jlul' ti! .'a i II .11 prorl
...ao, "A'llIld" o 1'11 dOI1!ÍI'ilios I"~II' ,II 1111111(""",
durallte II allllll allt"l'iOI' I' ali LI!':1I111111·111 (. d .. \
o
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110 1·"'·I'(·ito, na armada I' lias g'uanlas Illl1ui(.ipal'
fi~"al, (',I'l')ltllalldo
0' volunt.rrios dI' um uuno, ml0
Sl'lIllo I'olltados para P,tl' df,'ito, nus gllaJ'da~, os para
dias tl'allsf"J'idos.
ainda
'IUI' pertuuçam
n.,; J'('sPJ'yns; os
Y,~lllntal'io,~ (tllf até :lJ dr- dl':'.1'1I1hl'O do anuo ('m, (lu(' se
allstal'l'lIl ti verr-m hni: a, lI:'l!) ,;10 ahollados lIO l'OlltlllA'('ntn
do :llIIIO S('g'Uilltl', 111'111'os IJ1I" forem l'OlIlII'llIJHHlos a penus IJU" t"lIltalll "'11110 a"l'I',,')ria
a P.\:Ultol'a~:1o militar
011 :is ,I" ]ll'('sidio
militar P dl'pOl·ta~\;lo, IlI'JIl Os que tPIIdo-sI' ali 'tado dl'poi .. dI' 1'('I'CUSt': dos passaJ'Plll :l. (.lassll
11" rcvrut ados. Os ""IlIl11:l11dalltl's das ullidadps ('lll que
Os ,'oltllltario,
«xiati n-n, atl\ :11 dI' ,]PZ"11I11I'0,dl'YPIlI 1'1lviar {t "'I'rdal'i.
da ,~II"ITa. até 10 dI' jalll'iJ'lI. a I'l'la ...íto iudi"ativa
do 1111111<'1'0
1!'"lIl'" " J"'1I1 assim o ('Ollllll:lIllJ:mt(1
,Ias "1I:ll'd,h 1IIIlIli,·ipa,'s, jis('al " "OI'PO dI' ruu riu hr-irns,
para a 1I11"lIla ""rf'tal'ia fazpl' as lI"""s'ill'ias
]lal"!i('ipa.1;1"" aos di, "1"", "flllllll:lIl1hlltl'S do~ ,listl'i<'tos dI' 1'''1'1'11t:u'i(lS
l'

tunu-ntn

(0

rf'~('l'\·a.

Os ahoun-, do,

1'1"'l'lltas fazl'lIl-sc 1I0S 1'lIIltill(""lItl'~ das 1'1',!H'I,tivH' r.-"gllf'zias .. ailll!n '1111'"'·.ialll "1111~1l1l"1'0rllp('l'iol'
ao dos HU'SII\OS pOlltlug'(·lItps.

abOU1l1Hln'f"i(1

0,"; l'fI('l'utas

lia-

aos ('IIJJtillg'l'lItPs III:lJ'itiIlIO, 1', IUlo o" Ilal'('lIdn. aos
'1
:is l'OIlIJH't(,lJtl' fl'(lglII'zias l'IIJIl]liüUII par;l o ('.\I'I'('itll,
l'ollsidl'I':llldo-Sl'
I'ada 1'('I'rtlta 1I:!"al 1'01110(''Illi,'alrntl'
:l
um do ('. I'I'!'ito;,.;1' I' ]lrati(·:tl' algllJII:l Ollli,sí'(1I 011 irI'P!.(nlaridadl' 1I'(',t", a],ollo,,;. ]1<'0" .. ,I 'I"a1'l1l1'I' tl'IIIJ)(1 SI'I' )'I'Jla.nula Jll'lo I!0' 1'1'110. a J)('didll do~ illtl')'('s,.;ado" 011 das aHI'tnJ'id;ul,'s adlllilli,tl'<Iti, Us. d"llI.ih dI' 1'lIll1pl'Ovada IH'J':lllfl'
II "Ollllll:illdalltl'
d,) dil isilo. '111(' "l1vianí it ~"I·I·I'tal'ia. da
gll"lTa o ]"'OI'I'SSO dI" i,lallll'lltl' illf'lnllado.
1', 110 ('a,o d,'
)'('I'tifi,·;u.ào. I'lIl1sjd"l'a 'I' ('OII'{'(I'(('III"IIII'lIt"
aI h'I'ado I)
l·h:tIlJalllf'lIto dI' j'{"·I·llta,.., Jlropollflo o IIll'SIIHI ('01l1ln:lll,I:llltl' á I'itada Sf'('!'"taria a' tl'a1lsj"'J'(')H'ias III' HI'1'\'iço,
as '1Hap,; ]lOd('1I1 te JIIJI('11l I'J' soJil'it,ulas lH'lo~ illtl'l'l' "ado,' ]lor illt"1'Il1 ·dill ,lo, Ijllal't,'i, A"'IIPJ';tI'I:i.-.\rtig·os
;.Ln
fi ,-It;." do I'f ",t1HIIII'lIto do
l'l'\'i.,.o, do )'('1'1'11
!;tlllf' II to. 01'_
dllllll."l~t
•. , ...•...
' •....•.•......
'" .•.•.•...
ó2H, 530
A(liulIH'Il'tO_ \'i<l,' l'rüç,,' <.
~ó 1'6<1" ""1' ,'oll,·('dido. ('III tl'III!,O ,II' paz, :lO, IlInlJI"'],o~ qlll'
prO\ t 11\ t{'r HUI inll.lo l'(·(·t\)J"oiC'ado uo IIlf'SIIlO HUllo, 011 tiO
"1'\ h'lI a!'li,
II 1'''1110 pl':lI,a
dI' 1'1,,'1, I' '1111' lIãll -,,'jH I"'iullIIittidll 1111 \'ullllltnl'Ín. ~ahll
"(I,t" hOll"I'I' ]las"Hdl) :l.
,·la",(' d" 1'("'l'lIla<lo. adiallll'llto
'IIH' ''''1';\ S(llIl]lJ'!' atJllllal
(' 1'1I111·t'didll]1111'tl'l" '1'"", 'I' o adiado l'('I·Jalll:1l· I' )11'0,ar. 110 ]ll'illll'il'o (',1 'o. ('0111 (·t'l'tidao I'xtl·;thida dll Iii 1'11 do
1'1'1'1'1I,;(1:l111<'lIto
, f' 'rtid: II II,·, idallll'II!<' 1'I'(·olllll' ..ida d"
l':ll'tisIIlO dll,' dlli iI'lIlIlO'. I' 1111 ~"g-IIIJflo, "0111 ('l'l'tidillJ d,'
:llistallH!ltfo do il1l1l1o II" l'III'}I0 ('llJ 'fll" ~t' lu'har iiI'!', illdo
(' a ("'I'tid 'o d,' 1"lpli lJI" iá l'I,j"'I·ida. ~" dlli~ il'lIlí!o 1'(1('1'11 t'ado
no III" 1110 allllO 'I'( 11'1")'{II"'1I1II a<lialllf'lJto, "'rá
adiado
luai
110\ o:
t· fUJ'('11t "'pI 1lf_'O,,",, 'prA
IfHP fi
nrtf'
dc' il:lJlll'. III ort"ill ("it" ]ll'la ",ullara 1Illll1it'ipal (11111'~o l't1hli, ,1. I (!III illtilJll1t ii" dll~ 1'( 'jlll'I·I'IIIt.S, d""I'lIIlo o
""p' ·ti\o ,lido a"üllllt,ul!tal' .Is I,,·til:i)( P,In! jllir.II.\1'_
li~n 11 Lo (I 1 J5.' do r IIl,lJil '1110 dos "I', it;o" dll 1'1'1'1'11taJlI\ IUII, IIJ'llPIIl II.' I ~t,.
• ••••.•.••••••••.•.•.•..
r)rt~, [t53
yaps
11
1'

f)
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A.dinntaln<'ut:O:-l - Yi<lp Fardamenio.
A.<hniniliótr.uvtlo
Juilitur
Vid« Forraqen« (I rlinheiro-c-Pão pam I'IInclw-Rllçi)(w de pão,
A.d:rniSlióllO dO:-l nlu.lllnoFi ])l1rn 0:-1divcrlióOFi
cur:-lo:-l <lu ('scoln
do ex('r('i'to-O
1111111('1'0 ,h, aluumo»
militares qlH' nnuuulmcuto
podr-m matrieul ar-se para o al1UO lectivo sl'gllilltl' 110 priuu-iro anuo
do (°Il1'SOprcpnratorio
(px(Orptllados os prhut-iros sargl'l1tos grnrluudos, cadr-tr-s, (lo real ('ollpgio militar), 110 l'Il1'SO
geral (pX(Opptllados tamhem os referidos ('a(lptps) (' no ,1('
administração
militar,
é dctcrmiuado
pr-lo ministro
da
gUl'rra, om hnnuonia «om as lI('(Ocssi,ladps provnvois do
rer-rutameuto dos quadros dos offioiaes do exe n-i to. r dos
empregados da administração
militar, (o s(']'á puhlieudo
no Diario do gore/"Iw (' lia 01'(11'111
do pXl'r(,ito até ao dia :30
,1(' junho ; devendo para isso os eonuuaudantes dos corpos
enviar, pr-las vias «ompctentes, :10 m inixterio da glHol'l'a,
até 20 de agosto, os requerimentos
dns ]lnll,'as qn,o 11('81'jr-m matrir-nlar-so 110 pi-imriro auno do ('111'80prt-paratorio, (' dircetamonte :1, escola (lo exercito os das }lra<;as ql\l'
pretenderem
matricular-se
na mesma ('81'0];1, Os iurlividuos da clusso eivil qllC' dC'sl'j<'1II lIlatril'1I1ar-sr 110 (,IlI'SO
gC'rn! ('om dl'stiuo li alguma ,las armas Oll 110 ,·1trso d,o
Pllg('1I11('l'ia (' <11' lIIilla~, (!('v('m talll1.H·1l1 ('11trl'ga 1', até á
III('SlIIa data, lia (·s(Oola. al('1II (lo~ do '1I11lplltOS('olll)lroyativo~ das snas hahilital,'õC's R(ojl'lItifi('as, todos os I'xigidos
para pod(·],(o11\ alistal'-sl'
eOlllo yoltmtal'ios,
p (O"rtidão dI'
um ('Ommall<lalltC' d<, ('orpo a ttC'stall<1o quI' foram ill'PI"o_
('iona(loR " têl'lIl a rohllstl'7. ll(',o('ss:lria para o srl'vi~o militar,
Rc o 111111\('1'0dI' (°:l1Hlidatos á matl'i,onla 110 cnl'SO g-pral on
110 dI' :HI11lillistr:l~ão lIIilitar C'x('edpl' os fixados, havpl'á
C'01Il'III'SOdO(ollllH'lItal 1)('l'alltC' o ('IlIIsplho <11'instr!l('ção,
sendo lll'pf(ori!los os 'ln(' al('all~al'C'11l n1('lho1' classifi('al,'ão;
C'lIyialH!o o ('ommallllmlt(· da I'scola á sC'(,l'daria da gn('l'ra.
até 31 til' agosto, li l'('lal,'ão dos calH!i(latos quI' devl'lI1 8<'1'
at!mitti(los.
e faz('III1o pnh]j(':tr lia cRrola, 110 lI1('SIllO <lia,
a sua rlassifi(oa\,ão; ", se algll111 SI' jnlg-al' ]ll'l'jllllil'a<lo, pó(I,'
rC('()f'l'(,l' 110 pl'a,so de' t]'(·s dias pal'a O lIlillistl'o <la 1'11(']']':1,
qnl' c!l'lil)(,l'al'á ('III nlt i1Il:1 insbuH'ia, -Artigos
aI," :t 3:3,"
da pal'ta (II' Iri ,11'1:3 ti" maio, 01'<1('111
11." 10 ' " 112, 113, 114
Agent-<,,,, da policjaj
udicinrin
:rnilit'nrAs attl'ihniçõl's
d'l'stl'S ngl'lItrs são cxcr('i(hlR 80h a illsJl('I'\,ilo dos "OI1lIlHI1Hluntps ,las: di\'ÍsIH'S " dos tl'ilnmal's
milital'l's:
1.", 111'108(lil'(·,ot!)l'PS (o "hl'fps dI' l'l']la1'ti~oão da
sC'I'1'l'ta1'Í:t tia glll'l'I':t (' da arllllillistl'a\,l'ío militar;
2,", P('los ('Omlllalld.l1It<·s grl'aps (' ,.lll'f(·s do "stado maio]' das
dift'Pl'(·lIt(·s al'mas (' (lo ('01'PO elo "st:lclo mllio1'; :l,", lwlM
oftil'ia('s ,lo ('st:Hlo maior das (li"isõ('s lIIilit:n'ps t(Ol'l'ito1'i:l<'s; 4,", l)('lo~ oll1('ial's illsp('l'tol'es <II' tropas 011 (1(' cstalH'!I'(Oi11l('lItos milital'l's ,1(' <]1Ial(]111'1'
lIahll'PZH;
pt'10~
gO"(Ol'lIatlOl'('s OH (OoJ1llllll1Hlnllt('~, ~PIlS illl111l'diatos (' ofli('i:l<'S <1(' s('rvil,'o <lial'io, nas Jll'al,'as ou pOli tos fortifi('aclos;
(i,n, jll']OS ('onulIllnrlalltrR
do~ rorpos 011 1IIli,hlllps '00111 01'g:Jllis:lçã{) !'~I)(Opi:ll illdl']lPlldl'llt(O, ~l'IlS illl!lIl',li:Jt", P otlici:!ps d(O sl'l'\'i<;o di:Jl'io !lOS IIII'SIIWS i'OI'IHI" OH Illlidat!ps:
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7.", ])('10:; ('ouuualHlalltl'S
(Il' (1(·SÜ1...uneutos, dilig"~'Ilf"ia~,
g-uardas 011forças separudas (los i-orpos, quando S('.P\.l1lotn(·iaf's 011 sarg"\'utos; H.", ])('10:; «ouunaudautr-s
militaro«
das I,walida<ll's, dos (]istrictos de rt-c-ru tunu-u to l' ]"('S\'I'\"<I,_
elH'fl's das ('in'U\\h;('ripçlH's (II' rer-cnscanu-uto P, ('1\\ ~I'ral,
pelos officiaps '[lU' oxerçum eommando i1l(l<·pl'nt](·J.tt~ 011
sejam ehpf(·s dv algum serviço militar; !l.", pt-los Offiel~f'S,
e01\1hat<'ntl'S ou não combatentes. conunmulautcs ou din-do]"l's de est-olas. fuln-ieas. hospitncs, ou qnalqUl'I: ~stabelvr-inu-nto militar, l' pelos seus innnvdiatos (' otiWHWS.
eomhatentr-s ou não comhatl'ntes,
de serviço dinrin nos
ml'smos estahe]l'('illll'utos;
10.", 111'108auditores militares
dentro dos respectivos
trilinllnl's;
11.", ]H'los Pll1prt'gad~s
de policia jndir-iaria ord iuaria, no circulo das suas attribuiçõos, I' I\OS Iimi tes sl'guint!·s:
sendo, pomo é, cumulativa a jl1l'isdi('<;ão dos offi('Ílll's <1(' policia judiciai-la r aucto1'i(lad('l! já d('signa(1as, c COI1('orrl'r('1\1 diversos (Ie entro
('11('8, ra])('rá
a 1'1'1'f'1'1'(,UI'
ia : aos (1('signa(los no 1\." L",
quanto aos ('l'im,'s f'omllll'ttidos
nas respectivas
SC'('I'('tarias ou ahi fore-m dpscolH'rtos;
aos dos 11." 2.", quanto aos
crimes eOH\llwttidos lias rl's))('diYa~ sl'('rl'tarias
OH ,1(· 'lHe
aILi llOllvrr )l1'i1\1riro eonhrci1\1ruto;
aos (lo li." J..", (luanto
aos ('rillu'S 'III<' dl'sC'oh1'irrm 1\0 ('Xl'l'ci('io elas slIas fll1\rr;ÕI'S; aos (lo H." :1.". ()llallto aos (·rim(·s 1'C'!atiyos á gnarda,
t'ollsl'r\'a~ão,
polil'ia I' gO\'r1'l\o <las fortifi('<l\'õe:;; aos (lo
n." n.". 'plauto aos ('rillH's pratil'a(los
I\OS I'stalwl('('illl('Iltos mil ital'(·S.
Podrm pro('I'c!l'r <li1'rrtam('Htr 011onlrna1' a '1l1al(1'II'1' offil'ial
S('II suhol'(linac!o
qll(' pro('('(la ás (liligl'lH'ias <tlll' ill('l\mhr!n
aos agpl\Í{'s da llOli(·ia j\Hli<·iaria os dir('ctol'('s da sperrtaria da gll('rra (' <Ia a<lministração
militar, os ('ommaudautes g('l'ars das ,liffl'r('utl's armas ('. <lo ('01'»0 tio I'stado
maior, os insp(·(·tol'l's (II' tropas I' pstalwl<'('il1lpntos
militares, os go\'ürna<lor('s
011 COlH1IlaJHlallÍl's das praças do
guerra e poutos f'ortifi(·a<los. os ('ommalU]autl's (II' ('Ol'POS,
dl'stacanH'l\tos,
<lilig('u('ias (' guardas 011 <1(. ontnts forças
st'paradas <los ('Ol'pOS, os COnl11H\lH!:U\trs (' <li1'(·(·t01'('S(](' I'Stahl']rcinwutos
militan's de qnal<jur1' untlll'l'7.a (' os (.ltl'fl's
tI(' algum srrviço militar.-Adigos
1\lH." a 200." (lo f'olligo
dI' jllsti~a militar UI' 13 (II' maio, on!<'m 11." 10 .....
21>3, 261
Ag"relollolô('s -l{pco1\1mc)ula-sl'
:ws ('Olllluau<lalltI'S tias
divisõ('s (' tios ('omJnando~ militan's
(111(' fa~all1 ('Ol\stal' aos
(,ollln~aud.allt<'s <l?S ('o1']~OS, dl'Etaral1lrntos
01\ <lilig-l'l\('ias
q1\1' s,~o <ln,(·('ta (: IfUmp(ltatam('lItp I'('spollsay"is pOI' (Inal'sqIH'!' hl<'tos (1111' 11\IpOI't<'1\I,da ]H\rtp (los milita!'!'s 'tlll' COmpozprr1\l pssas Illli<lad('s, 1\1\1 attl'lIta(lo,
]101' II1ini1\l0 quc
srja, ('outra os bahitant('s
(Ias ]o('ali,ladl's
Olld(, I'st:l('iol1al'('1\1, dl'vrlHlo empr('gar to,lns 08 nH'ios para os )ln'\'I'I!il'
(' im]lrdil'; mas S<', ap('sal"<la hoa ord('m, ('oll\podaIlH'lIto
l' dis(·iplina.
"aja da partI' (los hahitallt(·s
]ll'o\'o"a\"ões
ou aggr('ssõ('s illjllstifi('a\'('is,
<1('\'('111 os allmlidos
('01\lI11andanh's r(']lI'Ítllil-as imlll('(1ia talllf'utp, !>1'O('I'(lplI(lo logo ('0111
(·npl'gia I' tI('('isão, lião lH'sitallrlo 1'('('Ol'l'l'r ao PI\\)lI'''gn (Ia.
força, prrCed('IHlo s"mpn' ('ssr f'Jn]ll'l'go uas illtimaçõ('s
]>)'('s('l'iptas nas Ol'(!t'lIS ('1\\ yigor.-Cin·ulal'
(1,. 27 (II' 011tuhl'O, ord('JIl 11." 2:L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 837
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Vide' lnspccçã:«.
o artigo H:l." do ]'('gnlalll('lIto
clo.~ H'r\'it;os
<lo ror-rutamonto
(ord.'11I li," 1!1). ~ão uhou.ulas
nu-usulmonte,
]lor adialltalll('lIto
C' 1)('108 r('~p('diyo~
l'OIlSl'lho~
administru ti vos. ao.~ llu'llIhros uril itares cla~ ,'olllmissõl's
(II' ~ortl'io 'l"'llIdo f,'ml da lo('alidacl(' da sua rl'sidc'lI,'ia
ofti« ia!.
Dispo,;il:ào
:l,a da ordem u." :!! ' , , , , , , , , , , , , , " R4-1
.Alferea-õ - \'idc' Cl!IlIli('íil'" 9('tI(r" 1)111'(( II p,'oll!oçil" dos oJficiiu» onnbaient.« I' 11110 COlllbl/li'l!li'" -s-Limite« til' id(f(!f>Moiüe pio I~tlid(ll·
J>1'OIIlOf;r'io
do" alum uo» da escola do cxercito =-Promoção
110 1)0,,10
di' alferes.
Algodão
ni1:rado
Yidc' Credito I'''pc'ciul,
Ali",,1alll.üu'to-()s
lIHlll('I'I!Os apnnldos
]ll'las juntas
districtar-»
('(HII n-laçâo lt xuu aptidilo,
011 iSl'lItos cruu rv!a<;ão à sua ill('a)l:\('idadl',
sào n lixtudo- lia s('gllwla r.-sorva
(IU1 I"IPgllida }} (':l(la HP,..;sào, l)J'('staJldo
lI'p:-isa
n('('a~ião jnramento dc' fi.!t'lidac].';
c{l'pois do sorf<'io ,,"io C'III'orpora,los lias IIl1idac{l's adivas
011 d,' ]'('s"n'a
para CJ.II('tilJ'('m
cll'stillados,
IIU'IH).Sos C'I;I.'Sifi(':\(los pa]'a ,'c'ryiço, allxiliare's
.'Ill tC'II1]>o ell' gllC'l'ra, I]IIC' 'I'r:lo logo 1'1Ic'orp0l'ados lia ~l'gllll(la )'('s,'rva
c'm sl'glliela
a ('ada sl'ssão
ela jllllta, (1._
~li'I)('Jlô~lCloH cIo SC'l'vic,'" adiyo
I' o~ I'C'lllidos são logo ('11,'oI'Jlol'aclos
lia SC'p;IIIHla 1'('.'.'1'\ a, illcl"JH'IHlc'lIh'lIlC'lIt(,
da
iU~JlI'('ção sanitaria,
c1nc'udo
:ul'll'l!c-s soli,'itar
a C'OIlI]II'tplltn gllia ao sPl'rC'tario da ('Ollllllis"ito dc' 1'1'('c'u'wallll'llto;
OH qUl' faltal'(,1ll :i illsJlI'('ção !la qlOc·lta da jllllta distric·tal,
C' qlll'
por isso fO!'l'llI prl'sC'lItC's A jlluta J't'giIlH'!ltal,
são
t:UIlI)('lIl aI istado,s lia s('gllllda !'l'sc'rva SI' aiuda Hilo tiyc'J'('lll sido sOl'kaclos,
011, tl'lIdo-o Hido, Ihl' IH'r(l'lI('C'I' a oJ.rigac;ão d'c',tl' sC'l'\'iço, 011 110S ('MPOS a qlll' tilJ'('lll elc',tillados RI' já tirc'!' havido
so!'tl'io, !Jl'l'stall(]o
Plll CJ.llal(JIlC'r
,los c'asos jllnUlI('llto
!lO c'orpo ouclC' fOJ't'Jll ill'p('c'ioll<lclos,
('Ill!,ora c!1'\'aJll IH'rtI'IlC'('r a outl'O ou :i )'('Sl'l'l'a, Os l'Olllll1:tllClalltC'H dos distl'idos
!Il' )'('c'1'1I1:1UU'lIto, C'lll S!'glli(la ao
alistmlu'l)to,
rl'~titlll'Jll
aos ],I'c'rllta,
a gllia ('Olll GlI(~ SI'
111('s apI'C'sc'J1t<lJ'aUI, dC'stinada 1Hll'a !lU'Ii h"J'('lll lalHiados os
aYl'l'banlC'ntos
rC'Í'I'I'('lltc';; ao I'C'sultado
da illSJl('('c:ào, as
·l.prl'Sl'llta(;Õl's,
d('" dl'rl'lHlo os arC'rhau}('l1tos
dos alistado~ lJa Rl'gllllda rl'."'1'\'a SI'I' fl'itos nos li\'l'OS d,' 1IIatri,'ula
~Ios tl'l'('C'il'os hatalhõC's,
dl']>ois do sortc'io, " () ,l'aqlll'I!('S
a (JIIC'llI c'olllpdil'
a ohl'igac;:lo
do ,,('ni\,o
adiro
110S dos
rl'sp"C'ti\'os
C'Ol'pOS; l10S lin'os do J'C'C'l'lltaIlH'nt" cll'''c' 1111'11,'iollllr-s,',
I'lll c'a_:1 I'slH'l'ial,
() ali~talllc'lIto
dc' todos os
a)lIu,:tclo ..., ('mil d(',igllac;iio
do clia C'lll (1'1<' jln'stal'alll
jllraIlH'I1to (, todas as O('C'OITC'II,'ias (]1I1' 1-" d"I'alll ate' a "IH'or]lo)'ac;ito c11'(illiti\'a ,lo I'('C'I'll(a,
-Os lllall('I'!los ill'p!'c'c'iouaclos
lias jll'O\'ill(·ias
1l1t1';1111arillas,
OH ali n'"ic!('lItC's,
]lOd('1I1 ,C'I' ali tado ... llOS C'0l']H), clas
llH'SlllaS jll'()\'illc'ias ~(' (} 1'1'f[lIc'n')'('lll:í sC'l'rdal'ia
da gllC'l'1'a
}lOI' illtc'rlllC'c1io da da II1Hl'illlca, 1I1a.... 1' 1!JC's J>c'J'!l'lIl·.'1' o
Hl'rvi\'o da S('gllllda I'I'S('I'\'a, ]>)'(,,.tal'.lo jlll':lllH'lIto 1I(')'a 11tI'
a allC'tOl'idadl'
IIlilitar
d:. J(walidad,',
(ill(' "III sl'gllida
la,rarA
o t 1'1110J't"IH'di\'o
C' Ih'o
1'1Itrl'gar:í,
para c'stl' o
jUlltar
ao j'('qll('rilllC'lIto,
GIL" cI!',,!' ilHlic'ar o tlis(l'i('(o cll'
)'c'C'l'lltallH'lIt(} 1'111(1'11' c1l'sl'j" alistar-sI';
"., ([III', l'l'sidilldo
o{'lll paiz I'stralJO','iro,
SI' j'(')lIin'lIl,
»"c!1'11I !'r alistados
lia
('11.,..10 -

1.' ~cri\'
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scgnuda reserva ~(' p1'('~LlT('lll jurunu-uto (11' fid('lid:l(~('
pcruntu o eonsul portllgllPz
da loenlidado l'1I1 que l"l·~.ldlrem. - Artigos
77." a 7\1." do n'glll:ulll'llto
do" S('r\'H;OS
110 r('l'rlltaIlH'llto,
nrrh-rn II o 1!J
'
?4J,
542
Ano.ullaQào
<.1(' peUH"; - Quundo qlwlqlH:r 1l11.I1ta~·
tenln; ~ojfril!o alglllll:l da, ]H'll:lH di'l'ipJiua1'l's
inferior a
dI' prisão «orrccr-ioual (' for agral'iado
l'Oll~ a 1I1l·(lall:a. t!p
valor militar
por actos pratil'a(!oH
po"t(·rlOrJllell.t~
a nnposi<;ão da peua, ann ul luiu-xc- parn todos os dlt:ttos
as
verbas lJlll' lhe t ivc-rr-ru sil!o lançadas 1I0S l'l'sl)l.(.ttl"os ]'(:_
gistos;
são tamhem aunulla.In; para o ('fli,ito moral, 11111(.'aml·llte, as penas illfl'l'iol'l"
a Pl'isão dis('iplillar
quuudo,
depois t!(' t!1'Z annos d(' tvrt-m sirlo applicurlas,
(' duraute
l'ôS(, pcriodo, o militar
<{n,· as soffr('1I llão tiver prntir-arlo
iufnu'ção
puniv«l 11<'10 rvguhuuento
(lis\'iplinar,
1I('1Il tl'nha sido vondenmadn por tribunal
(·Ollljll·tl'llt,.;
fóra
d'cstes ('asos slÍ II0II('lll se'r aunulladas
]101' amllistia
ou r-m
resultado
dI' r('l"l'tllI:l ·;10 att"lIdida
(' fl'ita ('111t('IIl]lO ('Olllpl'tl'lltp.
() pl'rdão
]"('al não d'l dirl'ito
para :tll1lldla<;ão
11(·1I0tas; invalida·as
,(.III1·lIt(· para a illl[llltac:ão lIIol'al.Artigo,; 144.° c' 14fi.o tio n'glllallll'uto
di'('i)lliuar
1[(' 12 Ih'
d('z!'ll1hro, Ord('!ll H.O 26 , . . . . . . . .. .
91],
Au"tiglli<ladp
do!" alunlDO,.;
<la ('jo;('olu
do exercito
- B dd(']"]lIillat!a,
de'pois til' ('OIl(.llIirt'lIl os SC'IIS ('llniOS, ])('Ia 1'lassil1('ação
1111:\1da l's('ola l'
]lIlhli(·ada
1'111ord('1II do (·xl'n·ito. - Artigo :ln.• da ('arta
dI' Il'i d(' 111(!t. lIIaio, !11·ti'·1IIli." 10. " ... " . . . . . .. . ....
Apo,.;<'ut:a{·Õt",.; - E da ('OIlII'l'Í('I}('i:t do 1IIi!lislt'J'io (la
faZl'IHla (]ll'la din·l·ç·ão ~I'ral da ('ontahilidad('
Jlllhli(·a), a
Y('rili('a<;ào lião SI; do tl'III]lO de' '('ni<;,o 110s fllli< "iunario,
(' ('IIIJ1!"l'g,ulos (!t. '1l1alqw·r llJilli~terio
li :tpOHI'llt:lr (<[lIulldo
Os Yl'lIl'illH'ntos
t('ultalll
dI' iiC'r ]lagos 11\'la I'aixa dI' apos('!ltação),
('OIllO da. (·olllplpt:t
iuhahilidad('
}llty.,il·a 011
moml (los :IpoS\'nblllo,;,
l' das (·in·llIl1,talll·ías
d'('"a
illltallilidatll'
JlaJ'a o l'xpr,·i('io ,las f(·sp(·(·ti\";IS flllt(·<;<,Il": os (P[('
ti\"\'I"l'1Il 11,· r('('I'IH'r (h S('II' YI·lt(·illl\·lJtos Jll'los I·ot'n'._ tio
millistl'rio
tia fazl'IH1a I'stão slIj('itos Íls 1111"lIlaS lill'lllalidatle·s, de'Yl'lIdo todos o~ III'OI'('SSOS, dl'llI.is dI' Iln'p:lrado.
uos I"l·s)l(·<"tivo., 1IIilli"tl'rios,
SC'r 1'1I' iatlos ao da faz('lIda
]lara, dl·lll.is dI' '·.alllill'I\\'"
pl'la dil""'<;ilo g"I'al d.l ('011.
tal.ilidadl'
pllldil'H, SI'n'lIl (I I'"di,!o
o.S l'l'sl"'dh
os dl'"I"l'lo, 011 d""I"I\·!to"
1'0111 ,I<-('Iur:tt,'ào do lIIillistl'rio
ou.
(·St:I<;il.o )1111'CllItI(· a tll'SIH'za for Ilroposta.
E,das
dilip"si<;ij(·s ,:lo (1,· ('x('(,lIçào
]II'Tlllaul'ntl'.-Artigo
10.0 I'
0
34. da \'art.t d .. ]('i dI' 1:: (II' maio, 01"111'111
II.• lO.. " 13ti,
ApolSrtilla,.;_ Vi<l(' (}((rl((., 1)((/1'11/('.,.

Appli('aQào
As YI'rhas

doIS

(liuh("Íl.·o,,;

pnhli<~o,.;-

t!('stillaelas
para
Ilm i'('l'vi'o
11;10 ]10<1"111,,'1'
ap]llit'atlas
a ollt ..O, 111'11\as 110pI·sSl.al ao lIIatl'rial \III "i(.(.Y(·..,a; as ol"dplIS d(' pago 1t1<'11!0l'xJll'dillas
lIUO ]lOd1'1I1"x('('dn
li illlportaJl\·ia
<II' tallto. (luodl·l·i,IlOS da '('rlta
allnual :lIJ('tol"isa(la
fIllnllt,)s fO!"('11l os 1I1\·7.I·Sl'OIlI<'I::ldos Jo
(·xI·rt·i(·io a <tlH' 1"(·spl'it.ln·llI, (', (Ju:llldo i..,o SI' lião ('llltlpl":l,
lIào j.ódl' li din"'~à"
g('ntl da "olltahilidad('
Jlllltlil.a fa7.I'1"
I 1"('sl,,·(·tiYo J"('gisto
n('lIl n tl'illlll1ul dI' ('011t:1'
(I I'i./o
lia ol'dl'tn di' l,arraltlPllto;
POdl'lIl, jlOrl'llI, 1I1\"dialllt . .)"('1'1'10

1'.-".
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cm consolho (!t. ministros,
)'('gisÜldo
lia
ll1PSI11a din'('ção
gt'l'al (' publieado
na folha ofli.-iul, as sobras dI' IllIl artigo S('I' appli('lHlas
;ls tlpfi('i(']I('ias dI' outro
dentro do IlU'SIIIO «ap itulo, O fornecimento (lo mutr-rial
para
os :lrS('IHWS pódr sor fr-ito <11'1111'0(Ias verbas
:\JInua os nuotorisadus,
SplII limita','ão
dos duodet-imos,
p1'e«cdendo tumhcm d('rr('to
fmulamoutudo
('J11
eonsellio t·
puhl iearlo na folha oílir-ial, devidamente
registado
no trihnnnl (II' contas o (lirrrção
grJ'al da contahilirlado,
S('IU o
quI' a 01'<11'111 de pagamento não }JÓ(!t· 8('1' visada.
As entregas, transfcrencins
ou passag('J1I (1(' fundos de um
para outro r-ofro, ou (1(' UJlI cofre para qualquer
responsavel especial (las d('sl)('zas dos ministorios, «om destino a
algum pugumcuto
(1(' ('lWHl'gOS orçamontar-s
quI' aiurla não
estejmu fixados lias tahollus dfls d('SJ)('ZHS, não podem 1'1'<1lisar-sc
S('])I prr-v in I'pgisto IIH diJ'('('ção g(,J'al da «ontahiIidadc e pal'ti(·ipação
d't-sta para o tribuuul dr- contas.
Todas as r('(,pitas HI'I'('(':1I1a<las são pntJ'('gu('s no thvsouro
(' «ousfituem
J'PtIU'SO g<'r:ll do ostado, devidamente
d('s('ripto Wl~ pontas
pllhlil':ls;
as (]psprzas
só PO(]('JI\ trr a
appliraçiio
!lpsf'1'ipta nas J'Ps]H·etivHS talH'llas, fi('ando revogadas
todas :18 j)J'ps('ripçõps
('m ('outral'io,
!)II(' lião S(1jam I'rlativas
ao fllndo dI' instl'll('ção
primaria
C ús rc('pitas das pxtin('tas
juutas
gl'nH's dos distJ·i(·tos.-AJ'tigos 7.' a 9.0 (la (·al't.a d(' lpi (]p 13 de muio, ortlplll
fundamentado

n.O 10
_. . .. 135, 136
Applicnçal0 da penal";disciplinares:
A oabos - A admoestação pó(lr 81'1' dada ('JlI p:lrti('ular
ou
na }u'ps('lIça d .. qll:l('sqll('r
milital'ps
dI' slIJl('rior ou igllal
graduação;
a l'rpl'ehcnsão é na pl'ps('nça dos ('ahos da !lH'Sma companllia
Oll (l('sta('alllpnto;
lIS gum'da8 de castigo
sito intcrpol:Hlas
('Olll as qnp Ihr p('r«'J)Ppl'plll
]lor ('scala;
a delmçiio é a pl'ohihição
(le suí,' do qllal'tpl, upampalIlrnto ou acantonaml'llto
da l'ompanltia
dllrant(· o t(,llIpO
livl'(' do serviço, dpv('udo,
pOl'ém, quando lhr for intimada
a OI'(h'HI, apl'rSrDtal'-Sr
ao S('ll ('ollllllantl:lIItc
(1(' ('ompanhia
011 a qllPlll o J'f'pl'l's('nt(',
p:ll'ti(·jpando-lhe
o arontl't·inH'uto; a pl'isiio dib'cip1inar ó a J'(·plllsão ('m logar '1I1"C)lludo
DO qllartpl
(' l'lIl11prida isoladallll'ntl',
lião 11l(· s(')Hlo })('rmittitla
('onllllnni('a',':io
('0111o I'xtt'J'ior, cons('I'\"all(lo-s('
rigoroSa!l)('D t(' lI11ifol'lIlisado
dl'stlo () toqlj(' pura a parada
da gllarda
até ao 1'('('olhl'l', (' a('ollll':lIlhall(lo
IH1SJII:lI'('has,
d('vidallll'l1t .. ('(1I1i))a<10 llIas tll'Sal'lllado,
o ('Ol'pO a (!'t<'
l'Pl't('D('('r jlllltO ílS hagag(,IIH (' gllardado
pOI' 11111:1 ('~('(llta,
s('11(10 nas horas dI' dpscallso 1'('(·1liSO ('111 Ioga I' apl'opl'iadoj
a baixa dr posto é a }lllssag(,1Il a soldado; a pri/lcln COl'l'CCciollal {. o ('I}('('I'J'an)('lIto ('m pJ'isiio fpch:1I1a, no (1IUH·t(·}OH
olldp Slll)(·riol'lll('IIt!·
foI' dptpl'llIillnt!o,
j('jll:llldo
('111 dias
a!tpl'llados
a pão (' aglla. - Artigos
2f>.· a 34.0 cio 1'1'g'lIlaIllPlltO discipliual'
dI' 12 dI' dpZ(>1II11l'O,(lrd('llI 11.° 2G. S!).1, 885

A individuos não militares nem equiparados a militares - A (((llIwe.~I(!çã() ti Sf'III]lI'P dnda 1'111]l:lrti('lIlar;
a
repl'ehensãll é na })l'('s('Il~a (los otlicia('~ 011 lia (los SUl'g(,lItos I'ItI sf'rvit,'o no ('orpo, pstahl'll'(·illll'lItn
ou 1'('Jl:lrti','ào,
spglllHlo a (':lÍpgOl'ia do illfractol',
01\ na dos (·lIljlr(·g'Hlos
(·jyis da 111l'SIII:! rlflss(', I' ('on,~ist(· U1lit':lIIIPlltP Plll SI' lhe
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declarar ql1P é rvpn-lu-udido
por ter r-oumu-t tirlo tuna d.<,krlllillada
iut'nH'çào; a multa é a perda, a favo]' (la iazenda, (1" 11m on mais dias di' voucimeuto
a !]1H' tenham
dire ito, nào PX('('(l\'n(lo mctad« (la sonuna g<l1l1l<l
('Jl1 t1'i]~ta
dias, e é imposta 1I1'Ia au-toridade
militur ~ol) 1'1lJ'l.S
ordens Os interessados estivt-rt-m collocados ; o despedimento do ser viço é appl icado l'pla auctoridado !'olllprtpl1~(,
])(I1'a fazer a nOJlwar;ilo (lo l·lI1prl·ga.lo punido. - Artigos 33." a 39.· (lo I'PgltlaJllPnto diseipl iuur dr 12 dp dezrllllJro, ordem n." 2G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
886
A officiaes - A admoestação é S(,llI)l)'(' dada elll purticular;
a reprchensiio é dada na prl'scuça do todos os o!ti('iacs do
('OJ'Jlo <1" supo rior ou igual graduação, P consiste om se
lhe declarar qll(' é reprehendldo por haver il1u'ingido uiu
d('tpl'llIinado dt-vr-r mil itar ; a prisão disciplinar é a reclusão
no S('U quartel ou crliticin apropriado, P, cm casos (Ie maior
gravid.uI«, guurdudo «om seutiuel la vista o privado d« toda
a eommnnieução ('0111 o exterior, aeompauhando em mareha o cm'po a qnp pertcuçu lia «anda (la cohunna, ~ob a
yigilan\'ia dI' UIII oftivial (Ic igual graduação, ou «om as
hagagens e confiado a nllla ('scolta COlllJlIanda<la por um
oflieial talll],clll <l(' igual gra<lllação sp o easo for de maior
gravi<1adl', sl'udo nas horas tIp dps('an~o re('lllso PI!lIogar
apropriado;
a prisão c{))'I'cccional é li ddcut;'ão ('111quarto
ou ('asa aproJlriada ('111 praça dI' gll('rra; a inactil'idude é
a IIHulallça ti!· situação ('0111 rcsidl'u('ia 'o],rigatoria
('m
praça de gtu'rra <1PL" l'las~('; a .•epllraç;!o do "('I'/'iço é a
<,lill1inação pcrp!'tua dos quadros activos, ('0111 sol (lo igllal
ao qll(' teria <lil'!'ito oC fos.'(· rpformado por illl'apa(.idad\'
physil'a, COIll a privação <lo liSO (los unifol'llu's, (listitl\'tivos ou iusignias lIIiIitarp,;.
O official qu!' l'l'cl'l)('r orul'lll dl' prisão (,lItn·ga. logo a sua
<,spada ao sup<,rior que lll'a intimar, " apl'Ps('nbt-sl' ('m
segllida ao S<'ll l·!tl'Í<·imnH'diato ou a qm'll1 o l'pprpsputl',
participantlo-Ihe
o al'OuÍ('cill\('llto, P fi('a des(l(' logo StlS)Irnso das suas' fUll('ÇÕPSdl' serviço até Cjl[(' a alldoridaLlc
supcrior (ll'lihprc; (' sc, dqlOis dI' "lllll)ll'ida a pena, se
apr('sl'ntar
antl' qnalqurr força do ('orpo a qll(' l)('l't('IIc:a
ou 110 lo\'al ou(ll' ('xPl'cia asna :llll'Íorid:ldl', sprã Pllnido
('01110
dl'solH'di,·nt.·. - Artigos 8,. a 1:)." do r('glllalll('llto
llis\'iplill:tl' d\' 12 dr' dl'z(·IIl),l'o. onll'1ll !l." 2li. . ....
882, 8~3
A sargentos -A
admoestação é S('lllpn' <lada ('111 )1al'ti('IIlar; a )'cprelten;;ão l~ód\· RPr dada na pr('sPllça dos "fli('i:H's
da II11'Slllarompaullla ou d('sta\':tIIl('lIto, ou lia (1(,t"dos Ils
Rargputos dl' igual gradll:tc,-ão; as [Juan/a., de castigo são
int<'l'poladas ('0111 as (!lI<' Iii" lH'rt('IlCl'l'l'llI po!' <,sl'ala; a
detenção é l'1ll todo o qual'Íl·j (I" )'pgillll'uto (' não displ'l1sa
elr sl'l'vi~o algulll intprio!', d(·vl'l1do. J)(JI'{'III, qllluJ(lo III!.
for intilllada :t onl('Jn, apn'S('ntal"S(' ao Sl'1l r'oIIlIlJa!ldallt(.
(1(, cOlllpanhia ou a qll('1ll o l'l'pn·sl'nt(·. participalldo-lhl'
o :l('ontl'cilll\lllto, (', SI' for ('111 lll:trl'h:l, a pPlla cOlIsistp lia
prrmllUl'IICia !lO qua!'tl·l, ll\'aJllpalll('nto 011 :u'autollalll('lIto
('111quI' o corpo ,H' IlplllOl'ar; a pl'i.'f(o di8ciplillar é a )'('_
('Iusão cm ('asa para l'SS(' Hill dl'stilHH1:t no qllal'tl'l (' CllIlIprida isol:ulall\l·utt., )10<1('11\10 st'r guardado C01llsl'lltÍlwlla
:.í. vista (' privado d.· torla a COllllllltllil'ação ('011\ () ('xt\'J'ÍOT,
á
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SI' assim convier li, disciplina,
cousr-rvunrlu-sc1ig'ol'osaincuto uuiformisurl«
d<os<((>o tOqllP <1,1 pal'ad.l da gllarda
até ao )'1'('01111'1',I' ar-ompuuhuurlo
nus uiurchas. d('vidamcnt« ('qllip,H[O Illas dosurmudo, (l ('OlopOa (111(' pl'd('lJ(o('1'
junto llS It<lgagl'll.s (' gllal'lLltlo )lO" umu 1',(Oolta, ~l'lIdo na
horas dI' doscauso r('('lwlo ('1Jl logar apropriado;
li J)l'io~t111
clil'l'e,:cillllal
(. a rp(·llIsil,o i-ul.ula I'lll casa apropriada
em
pra<;a dI' gU('I'l':l; a bni,C(( ele ]1118/0 (. a [Hlssagl'll) a soldadoo - Artigos
lüo" a 2·1." do l'('gulanH'J1to disciplinar
dI'
12 dr- d(,z('llIhro, 01'(11'111 110":!ü o oo... o. o . . . . •. . . . . 138:1, 884
A soldados --A admoestuçõ« pó(l(· ,1'1' (la(la I'Ill purt iculnr
OH na p1'('S('11ça (II' (!I1:ll'sqlH r m ilit art-s dI' igual ou '11)11'rio!' graduação;
a reprehcusà» é na jln'sl'lI<;a d(' <111:)('Sql1l'l'
praças do corpo; as fuchii«:« Ctlllsi.,tl'llI na I'X('('H<;ào dI'
serviçou quI' pdo rl'glllalll(Onto fonolll dl'stillados
ii"; fuchinas, na lilllj)(·za do .mnnnu-uto I' outros ;notigos I'lll :111'1'ea!l:u;:'io. trahalho,.; llilo rrmuncrudos nas ohl'as dI' rvpa ru<;ão do qunrtvl P I'I'HH><;:lOd.· mn tr-rincs, Indo vigiado por
pl':i!;as I!'l':ldnadas;
:1,.; !JI/((rc/rr;; d,' castigo
s:io iutr-rpulnda s
com a~ qlll' Ihp IW!otI'IIC(oj'(°11l]lOI' I'~cala; a de/ell('ãn to a
prohihi,iío
(1(, ~aíl' do qll:1l'ftol. :lCalll]l<llllPllto OH al'antoll:1I11'nto da ('()llIpallhia dllra1lt. n t,olllPO lin'lo do ,1'1'\ it:o,
<11°"1'11(10,pono'lll, qll:lllllo 1111°fo' intimada a O!'d"lll, apl'l'stonlar-H' :1I> SI'II COIIITllaJHlantl' d.. ('OlllpHl1hia ••11 a <{1I(01l1
o ]'('pno,,(O)JtI', padicip:llll[o-lh.·
o :won!<'('illll'nto, 1)('11:1I',ta
qn(' 111'>111'
81'1' aggl'a ....ada ('0111,1 o1>l'ig-a<;1íodI' ('onlpanollcia,
armí!(lo (' I'quipado P!Il ol'dem dto llHIl't'ha, quando nào psthcr dI' RP!'Yiço, :t cspola d' il\~tl'llc<;ii.o; a 1/1oio,ii" discipli11111'
é : rC('l!IHlo cm logoâr 0Iul't{n:1I1o no qUI\l't 01 t' t'1I1llpl'idn. i<ol:Hlam(>lItt', não lhe °lldo pt't'lllittida COllllllllllica<;u.o (Oom o l'xlpl'Íol', "oIISl'rv:lIl1lo-,c rigoro~altlentt·
Ultifo!'mis:ulo (11),(1(' o tOlluC par:) ,I !l.mllla dl\ gUllnla ntí' ao
rC('olhpr, (. :lcoll1p:tlllt:lIl1lo tom m. relia, dc\'id:lIllclltc
("luipado 111:1'" d('SaI'1I1:1I1o, (I corpo a ql1l\ P"l'tCII('t'l' jllllto
:lS hagag-(,I1~ c g"llIl1'(lado por IlIull C5.'olta, . 1'lIdo 11:11:1hora~
tl dCH(':lIl,O l'l'cluso 1'111 IOg'nr :lpr()~rin(lo; li lwi",O C()I'recciorwl é O C1l(' :rrnllll'lIto
(om pri :LO f(·l.'h:lIla, no quartel ou olld(' ~Ulll'ri()rlllr.lIte
for dl'sigllll<lo, jP.iuanllo 1°111
diaH a1tI'J'll;l!lo~ tt pão (' ngu.I...\l'tigoori 2;'0" l\ :11." do
10cglllallll'llto
di~ciplill:ll'
d( I:! <le dezt'llI11ru, ofll('11I
11.0 :!!i . ° . " ..•.....•
o
o
o., i' I, ,'H;)
Aprendiz
..'"" (l(~ (Ohu'hu- Estão
'ujcitos no~ c. tig,,~ di I'iplill:ll't'ft ilpplil':I\ t'i~ no. ~olda(lo~.-"\rtig(>
1;1 l.·
!lo r glll:lI1l!'lItO di~ci»lillar d .. 12 dI' doz(Olllhro, urdi Illllo" 2IJ !113
A}>r<'J)<liz(',.;

d(" (Oo)"JH't('iro ou ~IUU"O)."

I·:~tiio ujoitos :tos ('I\stigo
,[i~,·ipliwll'(·
!lJll'lic:l\\'i~ ao
ol<1ado o-,,\rligo
1::;1." do l'egulallll'llto
disloi]llilllu' dI' 12
(Ie o. Zl'lJlhl'u, ordem 11.° ;W ....•.••
, .••.•..
o. . . . . . . . ..
!113
A}>).'(·lUliz(',.;
(I ...
, l'crrll do).' - E I:v> lIj"ito
t'll~tigo
di~('iplillaJ'('l'I a]>J>1iI'll\('i nos ~oldlJ(loo, Clllll r..-'
1·lus:!o da IJI'lIa Ih· guarda.
\rtigo 1;) 1.0 d" 1't'''1I1 11I1'1I("
di t'i pli 11:1 r dI' 12 dI' dl'z"1I> Iro, urd(OIlI II." .!li... ..•.....
!)l:l
A}H.'eu(liz('""
(\(' luu""i(Ou
-I·:~tlw nj"itn
()
tigo~ ,li. l'iJ>lill:ll'l'~ appli"n\
i ao s"ld .ln., ('0111e. "In :to
<la 1)(011:1dto g'1U\1'(lao.-.\rtigo
1;)1." 110 l'('gIlIIlI1HOlltO di !'iI'lill:11' dI' 1:! (['0 (h>;f.lomhl'o, (>I'I!t'111!l." 21i., '" • .... .•••.•
!113
('o

-
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ApresclltaQUO
<101-1
J.nlluc('bol'i' Ü inspecQtt.o - Ati, !J de setembro devem os COIllIlHllld'lllte~ dos
distr'ictos
de recrutamento
c reserva
avi-ur, por meio de
editaes
e unuun l'ic", , os muuccbos
reccnacndos
(mesmo 01:1
que tenham
reclnnuu-õc
poudentcs},
para i\P apresentarem ao secretario
(h~ eommissâo
\1(' rcccnse.uucuto
a fim
de rcceherom
a guia com que d(Ov,'1I\ comparecer
,i juntn

districtul

\1\' inspccçâo ; os referidos

orlitues eoustituem

avi-o sutliclcntc
e serão feitos, cm fórmu dI' l'l'ltu;ão, pant
cada freguezia
ou grupo de freguezins,
coutendo
o nome,
filiação e dia em <l11e o iuaueebo de\ 1° aprescutur-se
,i
junta,
e são enviados
aos ndmiuistrrulores
dos concelhosou bairros para o~ mandarem
atlixar 110' logurcs mais puhlicos e dist i-ihuir pelos regedores e parocho- pnru estes
os lerem " missu couventuul;
a igllontllcia
dos edituenão justifica
a falta do compureueia
:i, jnutn.
O~ conunandantes (los districtos
devem lixar tumlu-m os dius cm que
os rctardat.u-ios
devem ser ('x:tlllill'\llo~,
lx-in CUlIlO os reel'n~('ado~ em districto
(li\'('J'~o o o, (lo ('olltillgcllte~
:111terioros,
para o (llle tI\'rito fixmlos ati' oito dias lIU~ l1i~trictos de recrutamento
de Lisboa e Porto, e att' trea nOH
demais, pra o o,te (lue só púdc ~er prOl'oga(lo p ,la seeretaria
da guerra, 1J01' proposta dos cOllllllatl(laut('s
(la~ (Iivisões, eOllltauto que lião ultra}lasl:!e o dia :11 (le outnbro,
O ehamallleJlto
para a ill~pe('<:ão faz-8t' por ordem alplt:tbetica de <:olleclllO~ lO fregllczia~,
dev('Jl(lo os ('onnnalldalltcR
(los di,trictos
dI' l'ccrutalllt'uto
clld,u' ao ([llartPl g\Oneral
da diüsào
('opia da distriJmi<;ilo
(lll~ dias para o ~('L'vi~()
da illSpl'CÇ<lo; as "'uias dc apn'sctlta<;ilo
~,lo 1)l'OCl',8ada~
em duplicado,
"1'lIdo um:\. 1'1It1'cgue ao illte1'('SSlUlo, quc a
conservará
até ~cr Pllcorp"ra(lll
lIaR ulli(la(l(Os lu,ti\ a~ Oll
lia 1'e80r"<I, e a outra
1'emettida
p\'lo >'('\'1'ctario ao eOlllmandante
do districto
til' recrutalllellto
para, dcpois (le!ll
fazer os de\ ido~ aV\'rhametlto:l,
e !lO liv!'o (lo l'el'l'utmllcnto,
a enviar :í l'ÚlIlpdcllte
anctori<lade
militar
!la 0\'('a8ião \la
en('orporaC;<to dcnlliti\ a, ficando
an:l!i\ a(la com a (lUC o
recruta
al're,clltar,
Ao~ Jllanl'(,),o~ \llle proyem :t SlI:l l'xtn'llI:t jloln't:za, \' (1111'
devam ('0Jl1IH11'('('I'I'a IJlUtlrJul'r (las jUllt.IS dI' iII pP('ljiio ou
á jUllta Illilitar (I" s:11\11(', I'I'"itlilHlo a di,tal(('in maIOr d,'
lO kilolll\'tl'o
do 10(" I otlllt~ t\'llh'L1l1 de al'rt',;eutar-~e,
scrá
ahouado
pI,lo a(lllliui~tl'lt!lor
do cou('(,lho c por l'ollta (lo
ministcrio
ela guerra,
IIIl'diante
1'eqnisi<;ào do Hccr 'tal'i"
(la cOlllmi8~ao, o ônb~i(lio de 120 1'Í'i~ cliarios p'tra ida (
volta,
e o tranRl'ort(O peja \ ia fel'l'('a, 11m ial ou llI:u'itima
(Ju Ihc~ apro\'Citar,
O' 1'l'~i(1I'II«'8 f"'ra (lo dititricto (1,
recrutamento
e 1'e, '1'1':1 OJl(I!' foralll rCf'cub,'n(los
(11\(' 11,Hrjem ser ill~pe('ciona<lo~ ]H'J'l jnntn <li.trictal da luealidatl" olHlc l'e,i(lt'lIl, (Iercm l'I'(JltI°I'I'I-(J ao gelll'l'nl ('Olllmandante
da di\'i~ao (on nO:1 ,'Ollllll:1llllalltP
militare'
<la,
ilhas), por int('rllll'diu
do (,OllllHntlll,ltIte (lo lliHtrido, iudican(lo a frcgul'zin
em quc têpm r"si(1 '1I('ia l' jlllltlllldo
(,I'I'titl,'H'R (l()~ rl'~J)(O ,tiyo" n(llllini"tradol'(',
(' parOI'!to, ('onlil'
mau(lo a nllegnc;iio, parti o <t"e ,I!lllclle g\ Hel'al r"(lllisital',í
as guiaR ao (!:t (Ii\'i iio :t (lU" j)prtpurcr
II (Ii h'ido
(II' 1'1'erlltmlll'llto
cm (lue 08 mallc!'),!)
foram rec\'llsea(los,
u
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qual aH solicitará :10 sccreturio da COIIllIÜ""itO, remcttcudo-a" á auctoridadc rcquisitnute
devidamente infornuulas,
mundando-as este ao respectivo eoiumnndaute
do di-tricto,
quc entregará
uma :10 interessado, avisando-o do dia em
que deve comparecer :\ junta distrietal, para depois de
rceonhceida
a identidade, o cxaminar ; c-tas inspecções
não são concedidas desde 10 de setembro até ao encerramento dOK trahnlhos d:l~ juntas districtucs, e quando (levam ser presentes :L junta regimental por ter j:\ passado
a epocha da outra, o counnaudaute da divisâo deve enviar
o duplicado da guia ao presidento d'nquelln junta, Os
mancebos rceensoados sujeitos ás juntas rcgimentnes são
enviados com guia do nprcscntaçâo, pussadu 1)(']0 " cretario, aos commuuduntes
dos corpos mais proximos da
séde do concelho, para uhi serem inspccciona.Ios, seguindo
depois ao seu destino, euviaudo o mcsruo svcrctnrlo o duplicado dn guia aos referidos eonuuuudmucs ; POl'l'lIl, se o
rei-rutu for dChtill:ldo ao corpo ('111 <!IiI' foi iuspuceionudo,
as (11l:l8 guias fic.uu uhi nrchivndns, 110 contrario umn I'
reuiettida ao corpo n qn(' for destinado cntrcglllHlo-~c-lIl1'
a outm pam eom dia se npl'C8entar.
08 pl'csidclltC'S d'l'stas
jUlltn~ dcvcm Cllyiar UOHCOllllll!UlClantcH (lo!; dii'ltril'to~ <le
reCl'lItamcllto,
em ~pgui<la li inspc('ção.
n IIOt:l competcnte,
para
('olllpletll1Tlll
os :"l!rhamentos
110 lin'o do rCl'l'llta6~.°:l 68." do regll]nJlH'uto
dos sen·j(miem n.O 19
r,33, :i3!, 535
Apr"'~cll:tnçõc,,. - Todo o militar
IJIH' ('ollclllir
o
tempo de pllui,ão
«no lhe tenha
~ido imposta,
tem por
d('\'l~r aprescllt!tr-sl'
niio ,,6 ao "eu tillperior mas tamlJcm
ao (IUI' o tiver pllllido, llla~ se, por ('a,o 11(, for<;!t Illaior,
não ]loMr rea]i,,:tr
a Iô\t:l lljll'esentaçito
a e~t(' ultimo 110
)lrllso (le qual'('nta
c oito horas depois d(' ('llI11pl'ida a pena,
('eHS!ll'lt eSHC dün'r
(1(' sullmissão. - Artigo 141)." <10 l'l'gul:ullellto (liHCiplillar dI' 12 de (Il'zcmhro,
Ol'llt'lll 11." 21;. . ..
\H~
Arti1i(·os
-Esf:lo
8ujt'itm; IÍs ppW1S di~l'ipliuarl's
imJlostas :10" sarg'('lItos,
('l)lIl 1';\1,lusiio da dI' Ilaha
tI(, Jlosto,
que' (, H('lIlprl' suhstituida
]ll'la de' pris:i() ('IHT('('('iollal, I',
findo II l'U1Upl'illll'lIto
d'('sta,
bao trallsfl'ridos
(1(, dh is:io
(' fi(':lIu illllihidos
dI' sl'r rl'ad'llittidos.-Artigos
I~." I'
I;.:!," do l'I'g'lIlallll'lIto dis('iplillar
dI' l~ dI' dl'~l'lllJ))'I,. 01'dl'lIl li." ~Ii ........•...........................
1'>-17, !11:
Arl i~(),,",
d(' (·alUH - I:; :llldorisado
o ('()lIl111allllalltl'
A'l'ral dI' l'UA'I'lIlll'l'ia a tOlllar as pI'OIid('lll'ias
:lIkl(lladas
para 1(111'os artigos
dI' I'aUla vão s('I)(lo ('olllpl!'tad"s
II'"
('01']10,'; do I';\('l'l'ito SI',l.Cllllllo o 11111111'1'0
d(' )lraça'
1'01111111l:llla, no Ol'(;allll'utn g'l'ral rio I'.,tado. (' s('g'lIudo as I'l'rbas
1)11(')lara isso S('.i:IlU alll'torisadas,
para o ()III' !lI' I'ou,idl'ra
llfio sIlJl.sistc'lIh' <I di~pllStll lIn :ldigo JI;." do rl'g'lIl:lIl1l'lItll
rll' 1 li de' sl'tl'lllbro
dI' 1 ~Ii l. - Podaria
de' W dI' dl'll'lIl1)1'(1,ord('lu II." :?Ii.......•..........
" ....•.•...•....
!l21
Art iA"0""' (lo ul()hilin -Os 11'1I('(I('S (' frnull;" llao san
('ollsidl'rados
adi "O, dI' Jllol,ilia do~ (ltlar(l'it< (' la~('lllparll'
<10111'(1111'110 l',rlllip:lI11l'lItO, d(" .'lHlo (':lIla praça tpr tn's 1('11'101" (' duas Irollhas. 1)11('Ih('.s sl'riio tlistrillllidn
III'los ('011,.'lhos
:I(hllillislmtÍlos,
d('hitlllldo·as
p(,la
rl"pI'divas
illl]lol't:lIll'iae
lia I'nuta ('(lI'I'('lItl' dn fal'rlallll'lIt".
tanlt'llto.-Artigoh
ço~ do recrutanH'llto,
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As cobertas são consideradas artig"o (1('mohilia dos quartcis,
(' são fornl'ri(las 1)('10conuuando gera! de ellgPllhe.na, devendo o desconto espocial auetorisado para este fim eontmuar sólIl(·nt!· para as praças que ainda não solveram os
debitos respectivos.
.
A lavagem e concerto dos lençocs, fronhas (' eobortas fira
a cargo das praças a quom for feita a sua distrihuição.Portaria de r, dI' dpzemhro, ordem 11." 2:",. . . . . . . . . . . . .. 868
Ar1:Uheria-Vi<lp Brigada de artilheria de montanha.
Asph°o,n1:es de D1.arinha-São equiparados a aspirantes a ofticial e têom direito ás eontineuvias devidas
aos oflieiaes iufcriores. -Disposição
3." (la ordem 11.0 23 837
Aj!;jpiran1:es a o:tHcial-Vi<l(' Fardamento-Promoção dos alumnoll da escola do exercito.
O posto <1(' aspirante a official é hnmodíatnmonte
superior
ao dI' sargrllto lljIHlallt(·.-Artigo
44." da earta dr Ioi de
la dI' maio, ordem 11.° 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 116
Os que iII correrem cm infra<'çõrs de discipfina soffrem as
penas eorrccciona('s appli<,avpis aos officiaea, excluindo a
de iuactividadl'.-.Artigo
1flO.o do rpgulamellto
disciplinar de 12 de dcserubro, ordem n.v 26. . . . . . . . . . . . . . . . .. 91:3
A"ttribuiQões:
Do pessoal da escola central de sargentos-O
primeiro responsavcl
pelo 110m rpgimrn d'osta escola é
o eommaurlnnto da escola pratica dI' infanteria,
pelo
que deve C'xpr('<,r R01wC'olla (directamente
ou por intl'rtlH'(!io dos 0I1it·ial'8 superiores RPIlSimmr-diatos] a ac~ão de fiscalisa.,.ão sllJl<'rior, p fixar, ollvi(lo o rlirprtor
respectivo,
os horarios para a instrnc<;ão tauto thporica como pratica, e 110 caso ele imp('diuH'lIto dI' algum rlos profpssoJ'('s, nOllwar um (los slIbaltrrnos cm 8C1'\'iço na pscola pratica ou solicitar supl'riormente
a nomeação de um oflipial para coa(ljuvar o ensino, sr para
este fim não bastar o professor auxiliai'. O rlirector tem
attribuições
c dpvl'res allalogos aos dos direetores das
escolas regiml'Dtaes, hem como os quC' competcm aos
cOlllmandantps dI' compauhia pC'las leis e regulamentos
vigentl's, C'o rplatorio allnual quI' tem dI' formular, para
ser remC'ttido á 8c'crptaria (la gllPrra, dl'vP tl'r a infOl;ma~ão do rommandalltll ela c~srola pratic'a c~do ('olllllutnclante
g<,ral da arma; c' (·II01[1rc·-II1('
(listrillllir pplos <lois prof('s80rr8 o ensino t1l(·oric·o (' prati(·o das materias qll(' constituem o programma do curso por forma <'quitatiya C' sPgundo as suas aptidões <,sprciaes. Os profe~80rcs tê('m a
responsabilidade
do ensino e da disciplina lias alllas <'
trabalhos praticos, devendo assistir a todas as lições th<,oricas (' praticas, executando r faz('udo I'x<,cutar os resJ)('ctivos programmas, e formular <' assignar os mappas quI'
llws forem pxigid08 supcrioJ'lIIPllt<" e bem assim as attrihuiçõ<,s e deveres que comjH'tcm aos subalternos eOl1lo
offieiaes da companhia <,onstituida pelo pe8soal !la ('sl'ol:\
central; e o professor auxiliar tem, al('m dos dpveres gP_
raes, cspeC'ialnH'l1t,c a ohriga<;ão de assistir ao~ ('stlHlo~,
eselar<,cendo os alullIllos sohre qualquer uuvida e mantendo a ordem, auxiliando OHprofessores nos trabalh()~
pratieos c suustituil-os
nos seus impedimentos. -ArtiII
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'111(',SI,lll"'llll'lllOl'lI'H'lIf11S,
t'lItt'IIII('r('1I1 ('II!l1 t'lIi<'lIt(·, 11\1 Ih"
RI'.ialll arre"'lItadas
Ilt·IIIS 11·.'I"·..tivos dir('<'!ol'(·." I' rixar, 11"111I'OIHO os dir ..•
('(01 1"
01"., hll.'pit.I'·'
IlIilitart'.'
1'('IIII'llll·lIt,·~
1,\ Lishnu
c 1'lII'to, a di,t. ilolli(:'lO "'11"111;11 (' IIs l'OI'HJ'i(" 0111 S('I'\ i
~o, ('s(·"la r (·.' p.lra '" di \ "1,".', (UI",O_, .\'"
(Iirl'l'tol't"
('UIIII'I' iIlSI'('(·(·iolliLI' I't'g'ul:ll'lll( nt« o ('II_iIlO, illd<lg',ll' tio
seu al'l'o,·"itallll·lIto.
illf"l"IlIlI1 o cnuuunudautu
dw; p""g"]"('~"1S da ill.,t"III"t;JO. pl'OpOI a '1I1"titni,.Io
do, prof, ,:-iO[{':-j qll~\1111o dt'..,lIl(ll'tlc;lllll
tio Ulh'l'ito nnl
lll:tdo~ p 0]101' as altl1l,.I\,tH'''' IlPI·c's ....l1 ia~ )'i
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rOl· ...

n dl''''PII\'ol·

yillll'lIto da illstrU(·pilO t' 111('1hOI':IIIII'1Itil da (""1I1a "'I'iti"ar
" I ,t.1d .. do 111:111" i.d d,
"~"ol:l , ,Ia loil,liolll(>(" l't"IIlllO'
vt'lId" " SI'U ""II("'do 011 sld,.,lillli,·'o,
(. "11111',I ii' a ('\11('tid.to do::; IIla]lI':""
I'('gi,t,,, ",<,01,111". fOl'llllllallllo 110 thll
do HIIIIO I(·(·tivo nlll 1't'Jatorio, :11' Illl'allllHdo d" 11I'IJ'pa do
l't'sll1ta<lo fill:ll do, " aIlH'S II '111.11 "'!'Ii d<,\ id,llI" III,· Íl
1'Ol"llla<lo ""lo ("II1I1I1:1l1dallt" dn "c, 1''' a tilll .I.' 'I' "n~ i.L,lo
ao (·CHll1l1Hllfl:tHt(·
g'('rdl da :11'111", .._\ll."i 11101',':-.."°'4s ('a1.(· .l
1'l"I'0!l,;aloilid:lIl .. d" (,!l.,ill" (' d.1 di';('iplill:t
ln aul,Ls ,.
tra!o"lh", l'l'ati('''s, d('\"('I"lo iI.,,,i,,ti " t"I!,)s ,Is lil.""" t1,,·oril'HS I' pl':lti,'as, (' ("'utawl"
(. t:I7.(·l1do,. '·CIlt.\. o 1'1' 1)("
!'!i\ "H I'I'og"l'alll!lI:lS, ,. t'OI'IlIl!1alll ,. 1I,~iglJal'l ,,, 1I1''I']las 'ln"
11t", 1'01"('111 l'\igidOil ~lIl"·l'illnll"lIt(·,
('lIdll lI'l',t",
('1'\ i,;o.,
coadju\"ados
1'.. lo~ 11I"!litol"t s, ", '1U,L'" d(·\ "III I·uill.n' da
lillll'l':w ,la ,a a da auln I' III"loili, I' III' "'nd,L !l"S 1'<,,p(·('th II~ logal'l" I,,.; livr,,_. 1IIO<I,·los. ill,trUlI"·!ltO.
" !llni
ol,.i"l'!o., 1'IIII'I"l'gad"s II" "I"ill ,,-Artig''''
:! L' ,\ 2Li.' ti"
1't'g"1I1:1111"lItog'l'l'al d,LS I',;('"LI' l"lla "r'\~ , .1, I' 1'1, ,,'(11'11111." I! . , , . , , .. " .. ,
, , . , . , , . , .. , , . ,
, , .• 371
Ai t rihllic;..·õ(·", (' d.·vPl."p",:
Do eommandantc goraI de artilheria
('IIII1]1I'(>III-lh('
attl'ilouit;t'l's
t' d(>1 ('t·,·, iglla'·~.'1
'J1If1 ,·,t.~o .I, If'n
ill,llhl'
parH o 1'''IIIl\\llllllalltt' gl' ai 01" "II~I 1I1111i.I, _, hd" a 'lia
at'~'Hn pxt· ...
·pida, ('fll1l 1 p",pl·it() :1. ill:-,t ll('C:l n (' ('1 i l'f' j ...
lIlI'lIla!. ,,,Ion' t"do~ IIS ('"1")''' ,. j'''II'(:f)''~ ,LI 1'("1" dil.
aI'II,n.
\ I fig'o, I." I' S,U d" .(gtllalllt'lI!(' u", " IIIIIaI! I",
1Ililital'p~. ol'dl'll\ 11 :!n .. . . . .
a:!, (.)33
Do commandunto g l'al de aavalll\l'll\- ('"u'li ·tl -lho
a dil'l',,(·.'(( di" "( 1'1 i,·", adia rft , l'l,('lti,· Id(
I" I"
,!na, , l' )"('.1'011 .1\"1 I'al:l ('<1111r. IllIui t1"II d.L glll'l'l'lI:
:lIlÍlllrtl' I.s "lIlilll('lItos
da IIlIlI:, h .LIII It, r, ,!III",], "
d""i"at;il<l '1111 011'\1'1111'l"I',idil .1 t"tI", I" a"!"
'''' milihLI"';
atlil'l1l,l1" ,L 1'):lIll1t('II~, ,."
di (·jpIiUI I d" Irl.'!'r"ito "01111"1i'II('lItn .. Jllllltnal " "1'11<;:10ILI l, g-i 11~·:I<lIIli
litnl'; iuq'OI' ,L III,lÍ Jl"1f't'it,L ~lIho '!.II.1 ~() I,,·I.! I'U\·!"
fi"l, "'11' ouli, no 011 I"'H' .\ .1. ,1.L ,11'01n "l' 'fi i~f1 ('011'
1III1I1i('atlas hi"1 ,1l"t'hi"ólllll'I,I( ; np' I fl'i,:n,11' ,\ 1"ItIo·rtÇ I" lIIili tal'. illdi'I"'u':I\'
I para li seguI ,L' ,\ "I" <li"1I ia dlll'il \
1'01'\ ido. (' o 1'( 11111")]<1,,j'l' 111111, , fi.1"l11t'; JlI'O i<lI'II(.jal'
para ([II" 1111 ('0rt.fI da lia aTIIl1l .. "UIII}ll':llll"
1'1"'11
(I

I)
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la1l\('ntos ,I" illstl'll"(';\O; rxig'ir '11l!' todos ,,~ lIIilitan'ô,
tanto ('III fOrlll:ltlLl'lh ,'01110 r/II'a d'l'llas,
:i" apl'l""'I~t"1ll
8('11\1'1'" ('OHI a'jl('do
marcial, assoio !' firmr-zu. l!Ull~l~l'lllllo
Os ]Il'('('('itos tcurlentvs ás vonti m-nr-ius (' honras milituros
e ao plano til' unifo1'lll('S ('11\ toda,s :h slIas p.u't ivul.uida,I('s' dpS('Hyoh ,.1' o ("pirito dl' init'iati\'a
do,s (·Iu·f(·s seus
suhordinados
i dirigir os trahalhos da ('oIl\1I1i,,[o dp fiJl(01'f('it;oall\('nto, ('III hal'lllouia ('O1l\() n'H]H'di\'() l'l'gllLl1l1(,lIto;
propol' os ofli(:ia ...s purn d"S('llI]HOll]nll' as t'1I11('(;o'WS d(' (.IH'fe
d .. "stado maior (' (·III{I','i dI' ,"O('<;ào do vonunmuln i inforlllal' aUHllalllwHt,· (lo, otIi('ia('s do ",ta(lo mn iur d.i arma
'111(' (Osth,,]'( HI soh as suas illlllH'diatas
oJ'(I('lIs i sn]lpriutpIHh·]' nu s ('"c'olas prati.-n e )'(ogiHu'lItal da a rmu i J"(',so]\'l'l'
as 1I)'(·t(·II"'''s rrlu t i vn-, ao,s «our-ursos puru Ill'('(')l('IIÍIIH'lIto
de Ya(·atllras eI,' S(',l!llllclo c' primeiro sal'g-(,lItoi lUll'llHlllisar
{O111lifi('al' a illstl'lu'('iin cl"s ('OI']lCb ela anila. pl'opollllo Sll])('l'iOl'l'H'lIt" as prol i,ll'llC·ias quc' para (',s,,· filll ('1Itl'1II1,,1'
JH\(·(',....
s<ll'i:t."i; illspj\('{'iollal'
qualljUI'.t.' (los C'OIpo~ ,la .Ll'llla,
<Luallllo lh,· t'''1" ordellad" ou C'oll("'dido ]1('1" Illilli,tr"
ela
g'u('1'l'a, elallelo ('''lIta lO "0111111:lllllall(o' da di, i'ôlo do dia
(°111CIIII' ('OlllPt;ôll' c' t""lllillal' a ill'PI·(·t;ôlO; "ol1l'c'd"I' li('('nc;as )'(o!-\'i,tadas até tn's IIIl'ZlOS," spm p('1'tla (II' v('IH.illlloJlto
aUo <J(·z dias aos ofiit.'ia(·s pJ'OIllOI idos ou tn\ll,fpl'ido,;,
as
mj(·tori,'iatla~ 1)(·10 l'l'f:'lIlallllollto <Ji''''iplillal) I' a,s l'l'g'i,ta(Ias 1'0111p('rtla 011°1"'IIt'illlt°llto :ís jH'al'a, dI' ]11'1'1, '1nall<lo
est".o.; oflil·iaps 0\1 prat;as Ih" S(·.ialll dirc'dalllt'lIt"
sllhcJl'(!illa(los, ('01110 p,t;í ('s])('t'ifi('ado para os (·Ollllllall<l.lJlh's d"
divisão; SIlI)('l'illtl'lIdC'l' 11(1S('I" iço olp rc'lllollta.-.\rtig'os
11.0 " l~.n 110 I'{'glllallltouto elos (,'Ollllllalltl"s IIlilital'l0s, 01'_
tll'lll Ii.° 2:1 ,
,
, , , .......•.
, , .•.. , , . , . . .• 831

Do commandante geral do corpo do est~do maiorDirig(' ClS ,so'l'\'i<;o, tl·(·ltlli(·os do l'01'])(), 1'0111 "x('p]l<;i,(o
<1o~ pril'atinos
das dil"Ís,,,·s IllilitaJ'('s I' Irrigaelas, (' é
rC'l'0lls:ll ..I por nqw'll('" para C'Olll o Illilli,tl'Cl 11:1glj(0r_
r;l, (·llllll'l'illClo.lh,o allilllal' 'h spntilll"llto,
da honr.l, IIraYlu'a, h'alelad,' " dl'dil'at;:lo 'IIH' ll"I'('1I1 Pl·po.;iolir a todos
os ado, dos Il,ilitan's i atliJ'lllar a 1I1'lll11t('IH;i'io tia dis('iplilla JII'lo IlC'l'f"ito '·I>lIIlIo,·illllollto (' pOlltnal PX("'lll,'ão
(Ia !pgislat·i'io lIIi1iL~I'; ~1"1)(I1' a IlIai~ )~l'lf('itôi lilllrol'CliJ1HçaO

ppla

('XI'('U

'ao

fi('l~

o.;t'lH

01111SS;

o

)lI 'ln

11''''C'I'V:I,

tias Onl"lh d,' ". I i<;o "Olllllllllli,· \da" "i" al'(.hi('alllt'lItcoi aJ"'rf"i<;";II' a ,·,!tj(·ac;ô!o I tilitar, illtli'l'lo'ISal (,1 ]lara
aSS('g-nrar a ol,,·di'·II'·Í!l tI'wil t' ('oll\'i('(a (' n ('Ollll11anclo
)'('solnto (0 í~l'IIl(" "xigil' cjll<' t"do, Ch O!li('I:U'" talltCl C'111
fCll'lll.ltlll'as "01110 fúra d'tollas, SI' :t1'1'('S('11("1l1S"III)11'1'1'0111
HSp"!'!o 11I'lIl'ial, 'l "'il) ,. finll('za, t.'lllllJlri"dl) 'h ]ll'c"'loito~
t,,"d"lltl'S
fi' ,·olltiw·ll ..ias (0 "olll'as IlIilitart·, " ao ]lla"o
de lluifolllh'_ ,01U to,]a, :1> 'U:tS 1':tl'ti(·IlI.I1·idadc"s; d,'S('u"01\'''1' CI ("pi 'ito eI· illieiati\':t
do, ,.",,1'(" '«'Il' sllho1'llinados; dil i:,:'ir 0, t ,I,alho, da COI' IlIi"i1o dc' :ll".,.f"içoaIIHOll!" ('III hal'lll'lllÍ.1 "OUI o l'1"I)C'ctil"
'1'g-ld:tIU"llto;
1)(\11\(1 l' n ofll('iac' ....~Ult,lltt·l'lI();-.
p;va a ('Ollltllis;-';(I(I:-;
I,ri\'a ...
ti,,:!s do l'OIPfI; ]I c'I'P" jlO lIIiuistro da gUI'r,:t li 1I011l1'a\ao
(lo, oflj,·;:tl'"
1l1'('l'i"I'P, ,. 1';!l'itlll'_ )lô\I';[:t
C'''"llllÍs'''-'''S
]lril'atil'.IS
ln, 1'111) ('0111 ('X("'pçao cio, ,·!tc'fl's dc' ",tado
lIlaior da dil i. )l' I' a "X('('uç:to do, li.1],alhCl~ cI" ('ôllllj)C)
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l'OllduI'l'lItt'S
ao 1·~tlltlO militar
tio paiz t' ]Jrt'paratorin
tI~L
guerra.
lH'm «orno a l'xt'l'u~ã"
dI' l'xl'rl·i,·jos
prutit-ns 110
terreno
para
clI'Sl'll\·olyt·l'
a iustrucção
tios oflil·ial's
I'
prr-paral-os para o «abnl '[I'SC'1II)H'lIho dos serviço» ,11' ('Stado maior I'm «ampanha ; iuformar unnnalmente
áeercu
dos o!til'iaps
do Nl1'poi l·OIIl'l·tll'r 1i('I'lIças r('gist<1I1as até
h'('s m('ZI'S, I' s,'m pr-nln !lI' '·('I)(·inH'1Ito até ,h'z ,lia,; a
o!til'iaps
promovido»
ou truusferirlos,
I' as aur-torismlns
pplo rpglllalJll'lIto
tlis('ipli1l<lr,
quundo 111(· sl:ialll iuunrdiatumente
subordiuudos,
COIIIO I'stá I·S)lI·,·jf1I·<ldo para os
conuuaudantcs
til' di\'isão.-Artigos
!l." o ln.o tio l'l'!.\"ulamonto dos commnndos
miiiturvs,
orrlom n.O 23 . . . . . . . . ..
H33
Do oommandante geral de engenheria - Dirig-I' supr-rionuouto
OH sl'r\'i~os
da arum,
com PX('('I)(,'1\o dos
tI(· justil,':t, disl·iplina,
:llhni1listral,'ão,
sC'l'\içn intvru«
('
dI' gual'nil,'ão
!ln l'l'gi1l11'1Ito da armn,
p é rpsp01l,;a\'1'1
para
('0111 o uriuistro
lla g'IU'l'I'a pi-la ('xI'I'lIção
tI't'SSI'S
serviço«,
r-umpriudo-lluanima r os sl'ntim('lItos
da honra,
hr:1\ ura, lcaldrulo I' d('dil'a<;ão
'lul' tll'y('1ll prpsidir
a todos os ados
<lo,; lIlilitarrs;
atlinnar
a 1I1:I1Iut('IIÇ~io da
dis(·ipli1la pl'lo p(·rfl'ito COJJlll·(·illll'lItO I' pOlltual I'XI'I'ução
da Il'gisla<;llo 1IIilitar: impor :t mais lH'rfl'ita snhortlillaçiío
]H'la ('x('l'ução
fil'l, sl'm omissão 111'111rC'S('l'va. das ordl'n"
de f«'niço
COUlll1l1l1ieadas JIÍ('1'archicalll('lItl';
a)ll'rft'içoar
a ('du('a~llo
militar.
illdispl'lI~an'l
para as~pg-lIrar a 0],1'di('lIcia
<lol·il (l ('ollyida
I' o l'onl11l:lIlIlo rp~oluto I' fil'llll' j
prod<lt'IH'iar
para 1]111'110 corpo da arma st' cU1I1)lI'am os
1'C'glllall1l'utos dI' illstru(·<;ão; I·xi;.:ir Illlt' todo,; 01; militarl''',
tanto ('ll\ fOl'lllatllr:ts 1'01110fóm II'plI:ls, S(' apn'''('lItt'll\
S('III],1'(' ('011\ aSf><'l'to marcial,
assl'io I' nrnll'za,
I'umprillllo
os
pr(·(·t'itos tl'II(h'lItl'S li" contilH'lH'ias
(' IIollras militar('s
I' ao
pI alio dI' lIuiforllll's t'm todas as slIas parti('ularida<lt's;
11('s('11\ oh ('1' o ('spirito
II<' illieiath'a
dos clll'fl's sl'ns slIlIordillados; dirigir os tra halllos da l'OJl\lIlissão <II'ap('rft'il,'ORIIII'lIto,
rll\ll:\rlllouia
1'0111o n'sIH'cti,'o
rt'g'1I11l1lIl'lItr.; propor ao ministro !la gllC'l'ra 1\ e'ollo('ação
!los ('apitfi('s (' sllhalt('rllOS
no ('ol'pn (' uo ('stallo 1IIaior da arma;
elistrihnill<lo
os 110
(·"tado maior lll'las diyt'rsas
1'()lIlmisso',ps dI' S('r\'lçn t<'(·IIlIi(·o; propor os offi('ia('s slI]ll'riores
do t'st:lIlo 1IIaior da
31'111:1pam :Is diyC'rsas conllnissl;l's
<11' 8('niço
tl'l'llllil'o;
illform:lr aJlulIahlll·lIt(·
àl'rrca dos oflil·ia('s do (',,1:1<10lIIaifll'
da anila (IUI' ('stiv('1'('1II 80h as "lias illl11ll'diatas
01'<11'11S ;
1101111'1\1'os ahlloxarif('s
}1I\rl\ os rliYI'I'sos sl'rviços;
1'011('('d(~r lil'ellças
r('g'ishulas
até h'I's 1IIl'ZI'S, I' ,1('111pl'l'Il:\ dI'
\'I'IH'illl('lItO até (ll';r, dia>! o. officia('s p1'OJllo\'idos ou trall~.
fl'rido~, as aurtorisadas
lH'lo rl'glllalll('lIto
disl'iplillar,
(' a,
rrgistadas
I' 1'0111lH'l'(la de' YI'IICillll'lItO {LSpraças
d .. pr('!
(JullJlllo I'Mtrs o!ti('ia('s
I' pr:\<;as lh('s ('stt'j:\lll imlllt'dil\taml'lIt(' sllhordinllllos,
('('1110 ('stá ('s]H'cificado
pm'a os COIIIJlI:\llIlantl's
dI' <liyisão; snlH'I'illtl'lIdl'r
lias I'scolas pmtÍl'a
t· rl'gillll'lItal
do. :lrllla; 1'('sol\"l'r as rl'd:\llIaçiH's
rl·lath·as
aos conl'lIr~o~ pura pr( ('II('hinlt'uto
11('"acatnrlls
dI' S(·!{und(.
t· prillll'iro
sargl'ntn;
iusp('('ci(lll:ll'
(I l'('ginll'lItll
(la arllla,
l)uall<lo llH' for ort!I'na<lo ou (~())lI'C'<Ii<l1l}I1'ln lIIinistro
da
glll'ITII, (laudo Cllllt:\ ao cOllllllallllantl'
<Ia <Iivisan <lo <lin
('III qUI' l'OIl\('çar I' t('rlllinar
a ill'PI'Cl,'lio ; harlHoui~"r
e
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uuifiear
a instrnc','i[o
(lo rl'gilllcnto.
propondo
superiormeutc as pro\"ilh'llcias
que para I'SSP fim entender ]l('('('SsariaH,-ArtiA'O~
7,0 I' 1',0 do r('glllallwntn
(los eonunanrlos
militares.
ordem 11,° 2;; , , , , , , , , , , ,
,.,
H32, 833
Do commandante
geral
de ínfanterta=-Cumprciu-lhc
attrihuiç')I'S
(' dt-veros
ig'll:tl'S ás '1IlP I'stilo determinadas
para o POllllllall,lallh'
g'1'1'al dI' I'anlllaria.
POIII ext-lusão do
que rl'~l}('ita ao sl'1'\'i<;n d" rl·11l011ta.-.\rtigos
11.0 (' 12 .•
do rpg'lIlallll'lIto
dos ('Ollllll:t1Hlos uuliturr-s.
OrU('1I1 11.° 2;3..
H34
Dos commandantes
de brigada-São
1'('sl){lIlsa"pis para
('011\ o cOlll1l1alldallt(· da divisãn pela iustru-ção.
ordem (,
dis('iplill:l
das tropas
'I'I(' eouatitur-m
a unidade do St'U
POlllllHlll,lo, (' (los districtos
th' rl'('rlltalll('lIto
I' rI'81'1'\"1\ que
Ihl's fOl'('11l ,ll'sigl1:l<los, (':\'I'('UbUHlo I' t'azl'lHlo ext"'lItar
as
leis, rl'gnlalllPlltos
,. onl"lIs
"11\ vigor,
«urupt-iudo-l hes,
al('1II dos t!P"I'I'I'S analog'os aos dos COllllll:lIHlalltp~ dI' divisão (t-om exclusão
,Ia !ludorisação
,lo «umpriuu-nt»
das
patplltl's;
das COIlCt'SSt'H'S
li('I'Il(;:l~ rl'gist:ulas,
I' SI'In
perda ,II' vouciuu-nto»,
a official's ]l1'Ollltl"idos OH truusferidos. I' rl'gista,las
•• COIll ]l"r,la di' Y"IH'iIlH'lItO I' panl casar, :ís praças di' prr-t ; llludallça
di' rl'si.!PIH·ia a otiiei,w8
rcformndos.
lia ill:lctiyidad('
ou lia dispollihili(ladl';
1'1'80lução (Ias prdpllst'H'S dI' tl':lll,;fl'!'('lIl'ias das praças dI' pret ;
do ([lH' di", respeito
a .ll'staCaIlH'lItos
I' rl''luisiçul's
(1('
tl'Opas, I' I'(·,;olu<;ào (h· dU\'Í,las I' clitli"lIldad('s
(IUI' SI' susI'itl'm lia ('xecuçào
(1:18 disposiç'),.s
I'I';..:ulallH'lIt:u·ps;
das
pal'ticipaç<'II"
á st·.'rl'ta1'ia da glll'lT:l dos fados cOlltnl1'ios
á disciplilla
ou ,I" qnal'lIH'1' a('Olltpl'iIlH'lIto
"xtnlOl'dilla1'io
I' a r('IIH'~sa ,I" 1ll:l]l]las I' 1'1'1:t<;,)(·s,os (lual'8 dPY!'1I1 I'ln'iar
ao (lUartl'l g'('lIl'r:l1 da diYisào),
tr:lllSlllittir
aos "OI']lOS II
a08 ,listricto,;
dI' 1'I'Crntaml'llto
P I'I'SI'l'Y'1 quI' lhl's t'o!'('l!\
suhordillado~,
as 01'<11'11, do '1uartl'1 ;,,:pIH'\'al da divisão, e
Pllyiar
a ,·st,· t(ulo o (·x!H'.]jl'ntl'
dos IIICSIIIOS t'orpos
e
districtos,
lall~ando
apl'nas o d.,lo 110 ori;..:ilJal quando não
tl'lIham
(],. dar alguma
illformação
('s]"'cial
ou ,II' faze!'
alguma ohst'nação
pal'ti,·ul:lr.-A!'tigos
5.0 I' 6.° do l'l'gulaml'lIto do,; ('OllllllalHlos lI1ilit:lI'(·8. OI'(Il'1I1 11.° 2:1. ... Hill,
R32
Dos com mandantes
de divisão
- I<:xl'r""m o COllllllantlo
sll[)('rior dI' todos Os ('nrpos !I'111:ll't('ladoH on dI' pasS>lg't'ln
lia divisão,
(los distridos
,1(, 1'('('I'ntall)('lIto (. 1'('81'1'\':1, das
praças d.· guerra I' pontos fortit1"!l,los,
(' dI' todos os Sl'l'viÇ08, I'stalH'll'ciIlH'lItos
I' 1"'partiç'''l's
I'xistpllt!·s
na án'a da
divisão quI' "ão I'sh'jam dil'l'ctallll'lttl'
suhordillados
ao lI1iIlish'rio
da glll'lTa ou aos comlllantlalltl'S
g'l'r:1I'8 do corpo
do pstado lIlaior I' das dift'I'J'('lItl'S anilas. EIIl assumptos
de justiça
crÍlllinal,
01\ individnos
slI.HtllS :1. jtll'is(licção
dos tl'illlllHl!'~ llIilitan'S
p:lo uirl','tallH'ntl'
dl'r"IH)l'lItl's
dOH
COllllll:lIldalltl'S das di\"istl('s, assilll C01IIO II Hao, 1'111assullIpto dI' juriodi"t;ão
discil'lillar.
08 llIilitarl's
nu illdivíduos
ao 8('rl'Íço do (':\'I'rcito '111(" 1'('~idÍl"lo lia :ín'a da 1'1'~pectil':l diYigão, não .. stin·l'plIl
soh as ord('1I1< illllll ..diat!\H de
alguma
allctol'idad,'
IlIilit:lr illd(·!lPlHI"lIt .. d·a'lul'll .. COIllmalldo, (' 1"'111a~8illl os 1Ililitar,·s 'I"" tl'allsitarPIlI
pp! .. t .. rl'itol'in da diYi~:l(l.

,I"

8ão

os p!'illlei1'Os !'''~Jln1l8:n eis pela illstl'llc','ão,
ol'(lelll (' dia.
ciplina
dos di,e!'~ns elelllclltos
da fo!'!,'a IlIilita!' soh o seu
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connnaudo,
exccllhl1ldo c tuzendo executar
ns leis, rcg'ulnmoutos
o orc!PHH CII! Yig'or, para o que : hcs cumpre <'S-

pecinhlll'lItr,
pela 8\1;\ ueçâo, quer dircetu '11Iel' delrg"lua
nos sejruudos ('oHllmlHd:lllt,,~, r-ouuu.mdnu tea de I))'igmb,
gOY('l'llador(',.; de ]lr01<;a" c eI(,llIais ehofes sous immcdiutus.
nuimur oR svnt iuu-utos ela 111)]11'01,
1 rruvura. lealelade e dl'(1il'ft<;ão qnr d"\'('lfl 1)j'l'Ridir a to<los os adm; <1.",; militarvs ; ntlirmn r a IIlall1lt"lI~1ào da disc ipliuu pr-lo })('rf,'ito
('olll!('(·illll'llto (' pontuul "X('('ll<;ão da l"giBla<;iio mi litur;
impor amai"
]ll'rt'l'it:l suhol'dillfll;ã,o )1l'la ('X,'('u<;'lo tir-l,
S('1lI olllissii,o II"HI I'CR"l'I'a, c1'IS OI'lIPllf; ,lo serviç»
t-nunnunir-ndus llil'l':trl'hil'aJm']ltl';
ap('l't'(,iço:l]' a ('dllca~ilo militar, iudispr-u-uv«!
liam :!";HI'g'Ill':ll' :l ol)('dil'))('ia dOl'il ('
oouvk-tn
(' o l'olllHlalldo r.-solurn
" firnu- ; providvm-iur
parll qtll' nos "01']H1S ela" diY('1'~ns :11'111:1S
H(' ('IIIIII'raHI os
rrgnlallH'nto,
d" in-trucçâo
; exigi]' '111" 10d,,, o,. mi l iturcs, t nuto ('HI fOl'lIlillnl'as ,'omo f,)] a d',·lla", SI' aJll'l""IIIl'1lI
sempr« ('OJll a~pl'('!t) 11l:ll'l·ial, aHs,'io " lil'llll'y.a, ('lllll]ll'indo
o~ ]l]'('('('itos t"llIll'lIt"s
:ís "'Hltill"lI('ias (' honra, militares
e no ]l1:l1Io d,' llllitill'llIl',S 1'111 toda~ a~ 'll:t~ Jlarti('lllarÍ(I:t(l('~; f:,17.(·1'('Olll '111(' SI' ,'X('l'utl' ('0111rigo]' o s(']Ti<;o d(' gllarlli,,'lo "lIl todas as ~lIa, }lal't(',~; dC"'ll\'o]y,'r
o "'pidto
<I"
inil'inti\':l
d,,~ I'h,'+'l's ,"'11"; SlIhordill:JdoR; v"l'ifi":lr 'III(' os
('01'[108 l',t('jalll d(', id:lllll'llh' pro\'idos dI' lodo n makrial
e SP ('lIidl' ('011] y',~lo da ,lia ('llnHl']'\,a(;:lo; so1il'ita]' Jll'lwiII"Jll'ias para ((li" (lS <)uart"iB ('~t<'j:lIll ('III lIoa~ ('"lldi"t,("S
(h, :J('('OIIlIlI",ifll;:'í.OI' h,\'gi('lIC', I' 1'1'll' idoR "o, 1I('('(',';:ll'jo,
nrtigo,
d(' lIIobilia;
('onhl'("'l' dll ",tado
das pnll'ali (II'
g-U(']T:t
" pOlltlls lilrtifi"ados,
" \'l'lar ]lal'a quI' ('J:;t,'j,lIl1 ,'til
rondi<:"",;; dI' d,'fl'~lt, tanto pl'1o ([IIi' rl'sJll'it:t II" t"ll'tdical,'iH"
,'01110 ao lIIatl'rial dI' g'll"]'J'a; ('lllllprir I' fa"('r ('11111pl'ir, 110 (Pj(' Ih,'s "'lIIIJll'lil', a I('gisla<;tto 1'l·lati,'a :to l'l"'l'lltallll'llto, }Jl'(lmo"l'lldo a nlla l'i!;'oro~a ('X"Cll'ii\o }l0r ]lart,
<ln, ('orJlOl'a(:"I'H e all('t(lridad('s
(·jyis; Jll'O('('<I,']' "illlilhallt<'ll\l'llÜ' ('0111 1'l'Rpl'ito .t 1('giHI:I<:ii.o (Ias l'l'SPI'\ a" as,;"gnl'Hlltlo (11\1' não f'llt('l\1 os (·kllll'lltos para:L sna 1lIIlhili,.fl\:10;
e;\(']'('('l' \'ig'il:llll'ia adlllillistl'ati\'1I
110" (·o]'Jlo, l' ,)ollde (fl1l'l'
qm' d,','alll s"r garalltido;;
tallto 0" illt(,I'l'sS('~ do l'~tadn
('Oll\O os i IIdÍ\'idllal'~;
:1 tl('JIlI"r no 'ln,' ]'l"ppi ta ,\ h~'g'i('lI"
(' alill\"nt:l\lln
da, pra(;a~ t' ~olip('d,"; ('ouh,'("'1' da :I)ltidao
)ll'ofissiollal ,. d:lij (lI"Ilid:ld('s <10,.,olli,'ia"H . 01>o ,,<,u <'11111'
1ll111I(lo, ("p,·,·ialnll'nt"
do S(',! ..nllldo ('0111111:11111:1111"
da di·
Yi~f(o, C'OIlIIlI:tlldalIt"s d,' l,!'i,~':lda, g'''' ('rll.ldo]'(', <1" p1'll~a •
rOIllIll:lJlll:lIJh'~ dI' ('o!'pos, (·hl'lh, d,' "'I" i"IlH, d,' ..~t:tl)l'll'''
Cilll'ntoH on II,· l'l'parti<;,""s IlIilital'l''';, pa!':! a H"\1 l'l'~I,,'ito
}JO(lI>1'int'ol'lllal' ('Olll j\1,ti<;:) " illlpal·,'ialidad,';
:!\1dllri,al'
o ('Ullll)1'jllll'lIto da, I'a t<'II!<'S do~ olli(·ia('~ )'I',id('lI "S li,)
árl'a <1:1 di\Í~,lo; "011(·,'<1,,1'li"l'Il(;a~ l'l'gisl:I<I:I', aI<' tl'l'
mez('s, aO;l otli"i:l"~ da dh isitn, I' "'111 pl'!'d:! d,' \'(']It'illlt'ntllS, até dnz .tias, :tos oflj,·i:l('H jll'OIlItI\ idos oU ('Ol\l p,)·,agl'lII, 'ln:l1ldo nao 1'(,(,,,1>:1111
illHtl'lll'(;'-Il'" "111"lIlItml'Ío (lU :t
(I!'dPlll ,1(, pa";":I!,.\'<'1I1h'nh:) a ('lall~\1l;1 d,' illlllll'dhrtn.ll/'
Ide,
as :lll<'tol'i':HlaH pl'lo 1'('g-lIl11IIIl'lIto dj,;,·il'lill:l1',;I
1', gist:l
dn~, aU' sl'~",'nta (lias, :'IS pl':ll;:lS d,' prd 'lu'llldn da ('Oll
('('R,ilo lIao 1'<' nltl' ill"oll\','nil'lIh'
p:ll':l o ô('1'\ i<;o IH'III di·
lltill1\i<;'lO tios '1lln<ll'O" l'fl',,('tÍ\ oS fixado~, (' nU· s('i ,lias

sr-m vcnrinu-nto,
1'('\,\,l't('l](lo ('~t(' a In-nuficio (10 fundo das
escolas
1'(':::im"IJt,1('K, (' aur-torn-n o- «onnnnnduntcs
dos
Co1'p"~ a ,jal-a~ por quatro dias, )],IS 11Ir~lnnH cil'cnlllstancias. pOI' o"('asià" (lo Na tul , I'al'lland (' I'usvhoa ; cOll(,\',I('~'
mndllllça
<I,. n'~id\'llPia,
dr-ntro dallJ'('a lIa di\isilo,
aos officiaos 1'1'f<11'1IlI\l108,nu inncrividud«
tvmporuriu OH nu dispOllihilirladl'.
aU' uo posto de ('01'0)]('1 i 1'(",,1\ , -r as prctvnH,)\,S da~ I'mça,
dI' lH'1 taU'
sl'g-\llldo Sal'g'(,llto, rulufivas
a trallsf('l'l'lll'ia
Ik. {,Ol'l'0~' com eX(·II1H:I.Odus music-os e
fljll'l'll<lizcoo dI' JI1I1"ica, tviulo 1'111att"II"1,,
os quurlros
\'
dt'l'cti\'OR tixall"s,
arl C (1)\ ,')jil'ueia,'
d" ,;('rl i<;o c o,.; intc1'rss\'s pal'ti,'uIHI'I'H
do, 1'l'(juPJ'('nkH,
(h'pI'llIlpllflo
scmpl'('
n «onccssâo <la nunucueiu
(lo couuunntlunto
da outru I[ivisâo quando a pass'I"'PIII fol' I"ll'a o' corpos (]'("I'I; (:011ceder li('I'll~'a puru 1""111', "111 ("hOS
I'xtl'ao,din:ll'i"s,
:Is
pl'ar;aR qU(' não I'stl'jalll lHh ('OIHlit;t'H't; de i,l:\lk I' Sl'1'l'iço
l'xigill"s;
mau.la r l'~tnilr'll'I'I'1' I' 1'1'11111'1'
0-' L11',tar'1111I1'lltos
(' f;IZl'I-o, 1'dil'HI' qllalldo .ial:::a!' "PP0l'tIlIlO, 1I11'Jl(h ," 'lnl'
h'DItam ~itl" (I, t"l'lllin,lIln
PI'la andol'id,ull'
~nl)('l'iol'; ~'Lti~fnv.l'l' a, ]'O'I[uisiC;' I'~ .1., tropa r,·itil~ 1)('la, au<'Ío idlll!t.S
ci\'is, ha'l,."la~
1111],(,\ll d .. '('l'\'i~o publico,
1l11mdallllo as
1'('\,0111(,1'(jl1ullIlo lião S('.iallll\('('l'~sal'i"R
pal"l o fim que jllStin,'on ii 1'1"lui~i\,lo ou lhes lião ~l'.ia t'OI'II('('i<lo a 'oj:1l1H'lItO
I' o~ l1t"llSilios
illllisp,'n'a\"(·i~;
ill~Jl('I'I'iollal'
o~ ('o1'po",
C01l1Il1alldoB (lo,. di.tril'tos
ti,· 1'l'(,1'u(allll'llto (~11!Kl'n iI, I'raça~ (11' glll'l'l'll (, jlOllto, ti);,tifi<'ado'i, I'sta1'('I"('illl"lIto,:
I' J'(']HLl'ti\"'H'S IlIilihJ'('~ dl'lH'lld('lIt(·~ da di,'i 10, paril ", ("'l,tincal' 110 'I'U 1·,.ta,lo e cll' ('1)1110(' fl'ito o (ln'i)o;
1'1'"01\'1'1'
as clu\'ÍdilH I' 1'1'11\11'1'1'a, tlitli '\Ildl1d,'~ 'III!' 'I' Hl,,,,it"1Il na
pl'Olllpta (' ""'111;,1<) tI,l" IIi ]losh: '"," J'('g'ulaIJlI,,,tan's
l·ip'l·ntes: pal'ti('ipa1'
iIll1l1l'(liat.!IlH·lItl' Ú rl'f'rl'taria
da g'UCl'l':1 os
fact,),
('olltl':ll'io"
:\. Ili",'iplillll
e ii,,;! 0;'11,'111110" C'Ol'pOS, ('
qual<)uer :l\'Olltl'l'illlcnto
III' (·.-tl'l\ol'clillal'ia
gra\'itladl',
tomalHlo 1],-,11., logo n~ Ill'lIvilll'lIcia"
quc· fOI'l'lll dn Hm
COIllIH'tl'lll'ia OH (j111'jUlg'ill' 1}('('l'e~ari:1tii Pll\'ial' IÍ 11\1',,11\[\
,,,'cl'\'tal'ia,
dI" i,lanH'lItl' illti'1'I11[1I1a, a r'n. n'spolllI"I\(,ia
I'Ccl'11illa d:" anctol'illn<l('s
illlllll·<liatallll·lltp
~lllto)'(lilla,la,;,
(!ullIHlo tratl' d .. ;"-'H1IIJl!n (PJ(' n~n ,,'jn da ~na eOIll]ldcn..ia, (),.;mappa,
" Illni, (';"1,,'']il'lItl' (1"1' c sti, 1')'1'111cldl'l'lllinatlos, o~ }'t'lntnl'lol" das iU~Pl\(I(;",,)P~ aus (tOl')lUS, di ....tl'i\·tot-i
(Ir l'I'('l'lItUII\I'lItO. JlI':lt;,b e1,' g-l1l'l'I'n, l'staltl'lI'l'illlc'lItos
('
r(,plll,ti~,,,',., lIlilit,ll I'S, I' ele '1l1a"';'I'II'1' [\C'O, tl-cil\\I'lItns illlportnlltl"',
I' h"1II ilS, illl :I~ propostas
das ]11"_yid"ll('ias 'lHO
julgar
('om f'llil'lltC'S parn II h(,1Il do ,c'l'l'i<;o,
.\1 tigo, 1,0
a :l," do I'I'!!UlaIlH'1I10 d"" \'OIl\l1Jalldll~
lllÍlital'Cs,
cmklll
11.° ~;\. , , , , , • , •.. , •• , , .. , , , , • , • , • , , !'~7, ,':ll', f,:l~I,i-;;lO,

Dos commanda.ntes
ca\idadl"

militares

no continente

-

"

I~

lu-

'1111' Ililo sl'jalll ]11';1,:18 dI' ,.t1l1·I'ra ou ]1011tORt"lJ'tiqUI' tl'lllmln ,~\l.ll'lIií/-" IlIilit.ll', C'XI'J'('I' a~ f'U1H'("('s
<I\' (,OlHlll'lI1dHllte lIIilitar II "fti('inl ('IJlllhatl'I!tI' "lIl sl'rd"o
adi\!),
lllai~ ;':l'adl1l1l10 (' .mti,!!o, ("1111 1'1 ilh'1l1'ia .. tl'..cti\':l
0\1 tc'111j1fn'aria 11"1' mai ,1" I illt .. I' '1l1ntm 110I'IIH lla 10('alill.\de,
rlll '1I1:l!,,11l'1' l'Oll1l1li silo clt "eni<;o
lllilit n.. ('stando toll:1\ ia ,oh a I' 'plll,h li <l1')II'wl I\eia li ti~I':lli8al'~O
<!IlS l'Ol1llllallllallh's
d,' (Ih i~i\o CP!:\( '(lU('I' '1111' ll'·.i:t li 1 lIq
lll'mail:! (:ollllnh,~,(~
d!'
I'f\ic;o
l}IH' <I. l'II\IIl'IJlll'lll;
n,.;

fi{'adll~,
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transgressões
disciplinares
)lor ellos commvttidas
no
excrcir-io das respectivas
fUDcç'Jes ~ão apreciadas c punidas pelos mesmos eommandantes
de divisão, ou pelo
ministro da gucrra, nos termos do regulamento disciplinar, ainda quando desempenhem
eommissõcs de serviço
militar não dependentes
do ministerio da gUPI'J'H.Os govcrnadores das praças do gucrra de 1.' classe sii,o os commandantes militares das respectivas localidades. seju qual
for o seu posto e autiguidnrle ; lia sua falta ou imperlimento, exerce estas funcções o tenente governador e, na falta
de ambos, o offi('iaI eombatente mais graduado e antigo,
em serviço activo, da guarnição da praça. Os eommandantes das praças ele guerra ele 2.· classe, soja qual for
a sua situação, são os eornmandantes militares rlus localidades, quando forem mais graduados c' antigos cio que
os offieiaes da respectiva guarnição.
Compcte-Ihes receber as apresentações
das forças ou militares isolados que entrarem na loenlidado, para ahi
permanecerem
ou pernoitarem,
quando não venham cm
serviços reservados,
ou ele natureza fiscal ou de ordem
publica: r-onferir itincrarios ás forças ou militares em
serviço, que lião soja cle natureza fiscal, que súiam da 10ealidade ; dr-terminar o serviço ch' gua1'llic;ão fornecido
pelos corpos, diligencias ou destacarnontos,
(' fisculisur a
maneira como é executado; satisfazer as n'qllisiçõ('s (Ie
força feitas ])('la8 auetoridarles
civis, baseadas IlO hc'm
do sC'rviço pnblil'o, r quando a llrgcneia lião ])(,J'Inittil'
solit'itar atlC'torisac;ão cIo c'olllmalldantc da divisão, p:ll'tieipando-o logo para o resp('c,tivo quartel ~ellCl'a] i dar
illlll1('cliato ('olllH'C'ÍIIIC'ntoao mesmo cOlllmandaut('.)e qual<1IH'rfado (le cxtmorclinaria gl'avidadC', tOlllllllClologo, se'
IIssim for preciso e 8011 8tHI rc~pOllsabilida(h-, as providelicias '1uC'j11lguc'm 1l('C'CSHarias.E-Ihl's c]pfpso inh'rvir
na dis('iplina c' rC'giIlH'1Iillt(,I'JIOcIos ('orpos, dil igc'lI('ias ou
dcstacamelltos,
cl('v('Tl<lo,porém, os resjH'C'tiYos COIDmandantes fnzc'r-Ihes a C'oIlv('nielltc pal'tic'ipação S(,IDpl'C'9.U('
as forc;as do 8e11eOlllJlUWclotenham d(' fazer pxercÍ<'io fora
elc (IUartds.-Artigo8
1:1." a 15." elo r('glllaIDPlIto cIos commail dos militarc'R, 01'(1<'111 n.· 2;1 ........•..........
)0<:1;;, 1'i:1fi

Dos commandantes militares nas ilhas adjaoentes~ão (\~ )ll'im('il'os l'C'B)101IHl\ycisJ)('la iIlStl'I1C'~ão, 01'(1('11\c'
clisciplilllt dos diy!'l'sos ('IC'lllpntos <la f()J'ça lIlilit:u' Aoh o
~('u C'OIIlIllIlUdo,('x('('ulauclo e faz('ndo I'X('c'uta1' as Ic'is, l'l'A'lIlalllc'ntos c ord('Jls I'm vigOl·. COlllpC'te-llH's: ao cIos Açol'eH Cfllll'w'x, pal'a todo (I al'c'hi)lplago, attrilmi"I\('s id('llti('as Ás cios C'OIlIIll:tll(lalltc'Adas cli\'Í~"'('s, C'OII1('xl'lusào da
resolução c1ns11l'C't<'w;õcsclas ]ll'a<;as dc' prC't. Aos dos Aço)'(',q orÍf'utaeB
(' (I('cidentrlNl, animal' os s(,Jltilll('ntoH de hOIl1'a,
bl'avura, lealchulc e ell'cHc'ação c]lI(' dc'vcm pl'('sidir 1\ toclol-l
os actos elos lIIilit:n'('s; affinllal' a III11ontl'lIção clll dis('iplin:t.
pelo p('rfC'ito c'ollheciJlI('llto e pCllltllll1 (,xC'('IlC~Oda }('gisla,,110 milital'; imJlor a mais ))(,l'fpita Hllhorclill:l\'ào JI('ht
('xcC'uçào fic'l, S('llI omissão ]I('m I' lIe1'\'a, elas on]"!lS cip
sC'l'vic;o C'olllll1ulli"aclns hiC'l'arc'hic':uIIPllte; a)J('rfC'i~oal' 1\
~c1uc'ação militar, illdis)l('lISaVI'1 para lIBijpglll':!r a olH'c1i('n('ia doc'iI (' n ('OnllH:llIcln]'l'soluto e fil'lIlC'; exi~il' quc !f)(lo~
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os militnres, tanto cm formaturas como fóra rl'ellns, se
apresp~t('m sempre ('0111 aspecto marcial, a~s('i() .e firmeza,
cumprindo os preceitos teudentcs ás eontmencras e houras militares o ao plano do uniformes em todas a~ snas
pal·t~(·ulal'idad('s; fazpr com '111(' se execute com l'11!.'~ro
serviço de guarniçã,o em todas as suas partcs ; cnmpl'l~ e
fazer cumprir, no que lhes r-ompetir, :t I('g-islação relativa
ao recrutamento, promovendo a sua rigorosa «xeeução por
parte das corporações e anvtoridadee eivis ; proceder similhautemente com respeito á Icg-islação ,las reservas, ass('guran(lo que não faltem os elementos paru a sua mohiIisação ; ('0111·('(11'1' ás praças (1(' prot até seis dias de Iiecuça
SPlll vcnohueuto, revertendo este a beneficio do fundo das
escolas l'('g·ill\(>Dta,·s, p por quatro dias, nas mesmas circumstaucias, por o('('asião do Natal. cnrnaval c Pasr-hoa ;
participar
directa (' inunediatamente
secretaria
dn
guel'l'a os factos contrarios á discipliua (' boa ordem dos
('01'1'08
e qualquer acoutceimcnto de extraordinaria
gravidade, tomundo desde logo as providencias flue forem da
sua «ompeteneia ou que jldgar Il"('cssarias;
('lIviar <lireI'talllpnt,· á m<:'sllIa s<:'cretaria, devi,lam('ntp informada, a
cOl'l'esporIlIClH'ia lias auctol'i,la<lcs imme<liatameute subordinadas, 'luamlo se tratr d(' assumpto que não seja da sua
competencia. Ao da Madrira, todas as identicas ás dos
cOlllmandantes <las divis'Jes, ,;0111 ex(,lusão das que respeitam a u(,8('1I\'0Iv"r o espirito dr ini,·iativa dos ,·ltefes seus
sullor<lina<los e que os eorpos pstejalll dcvidamente providos <lo material prc(·iso; de pXPl'('er a \'Íg'i1aueia fulllli.
nistrativa nos l'orpos e no 'lue rcsppita :í hygi,'ne e alimentação ,las praças c solipedes; ,1(' ponheecr da apti,lão
pl'ofi,;sional e das '1'Ialida,]cs dos oflida('s para informar;
<lc eoure,ler li"ruças a ofIi('iaes que não sejam as auetorisadas pplo r('gulalll('nto disriplinar;
de ('OIwe<ler 1I111dança ,](, residl'neia aos offi<'Íae8 reformados. lIa inactividade tcmporal'ia ou na ,lisjlonihili,lade;
tlp resolver as
pretensões ,las praça!! de prct até seguntlo sargento; ele
mandar estabelecer (' I'(')\(ler os desta('am('ntos;
das illspeeçôes aos ('orpos, (listridos ,Ie r('('rlltamcnto. ete., e !le
enviar os l'elatorios das llH'smas.-Artigos
Ui." a tU." <lo
regulamento (los ('ommluulos milital'cs, o)'(lem 11.° 2:1. . . .. 836
Dos segundos
oommandantes
de divisão-Substituem
COlllllUUHlnntena sua falta ou impc,limellto; inRpeecioliam, 'lualH]o lhes seja determinado, os corpos, eommaudos dc ,Iistrictos (te recrutamellto
e reserva, pra<;as de
guerra e pontos fortifi('ados, estabeleeimell tos c repartições militares dependentes ,Ia ,]h'is9.o; as~umem o COlllmando ,las forças que IheR forelll ilHlicadas pelo eOllllll(U1dallteda
divisão c ,lescmpellham quapsqucr serviços ,le
qne pelo meHIOOH~jam enearreg-ados.-Al'tig·o
4.° tio reA'ulamell to ,los ('ollllllandos mili tareB, ordem n. o 2:3 . . . . .. fl31
Do pessoal empregado
na esoola do exeroito-O
('0111llIau,lantp superintende em to,los os sPI'\'iços; o ~eg-n1l(lo
eOllullandante coadjuva o eOlllJllandaute, P, sob asna au<'Íol'i,lade, tisealisa tOdOHOH RPrviços; os IClltt·s regPIIl as
eadeiras em que estito )lr()\'i<1os c têem a dil'e<'<;ào ,los
eOlTl'spondentes trahalhos )ll'atieos e exer('icins militares,
á
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11111,eleito nnnuulmento
)leio l'flll~l' 110 de instl'lll'<;f\O, as t'1J1(('\,I\"l:!de I.ihlioth"(·al'io
c, 1'111cus» rle impedimcur«
k,~'al, substi tucm 8C 1I11l(l1aI1IPlltc, '11 ]Ifi I' mu
ICl1tt' udjun t» ou por UIIl ofli,'ial do CXPl'l'lto, nn clIgellheil'O
do corpo de flh:a~ puhlicna c miuus. pI'O]>oh(o pelo ('I'lI~Clho de illRtlll('ÇítO no ininist ro da g'llüITa; flK 1('lItes adjuJltos coadjuvtun
os h-ntes 1I0S h'ah:tlho~ praticos (' exerciI'ios relut iv os fI instl'l!e~ilo da "ad,'im ou grupo de ('adt'ira~
a quc pertcnccrrm
; o 1('lIte .uljuuto da :)." {'adl'ira (' CJJ'·fl.l'I'l'gado do (,11~illo de hipJloJogill;
os instrnl'tOI'CR t'lIsiexerceurlo

nam

H.

pf)ui f :1,'iio,

a t'~g'l'illla

n

:l

p:~mnust ieu, cnnt'Ol'llI('

f\.

sua

p~JI('('ia,idade;
o cil'llI'giiio cusinu :t hygil.'IIC I' tem
igunluu-nte
a ~ClI I'al'g'o o serviço de snude do pessoal da
I's,'ola; n ''''I'rl'!al'io
da "R,'ola dil'ig'" todo o I'x!,,'dil'lltp da
S"crdal'ia
I' do CIIlISI'lho dI' ills(l'lle.;i'io, " t{'11I a dirC('(;llo
e jiReali~H,:i\f) da lithogT:tpllia
e os iun is H"!'yi<;fl8 '111('01'('gulnlllClltn dd('l'llIilllll';
o rOllllll:lllllalJ!,
da {'OIIl)III11hia dI'
:lhlllllJ(I~, cIladjll\'ado
p('lo~ 1"'81Wdil o~ Hllhal tcrllo~. t"11I II
<ldlllilli~t1'il~"'io, l'0lil'ia I' diB"iplill:l das ]>1'111;'18da (,olllpaIlhia (' o~ 11Iai!l ~cl'I'i\o~ 1]11(' o l"'g'III:1I1I('lIto dl'll'l'Il1ill:l",
bem "01111\a ill·t!·lIl'\"lo tnl'tie,t dI' illtallteria,
:lt,", :1 t'~('ol:t
tle !ll'lot:lo i 11('111.i\'c, ,Is pl':l~,I~ dll 11I"~llIa "!lIlIJlallhia; o
elllpl'l'gado
da 'lIhllilliktl':I~'i\o lllilital' 1':17.P" 'ti·. ""1110 thc~'lIll'l'iro. do,. ('oll'I'IIIOS "<,ollollli,·o da PA(·ola e :ldlllÍlli trnti,o da "111I1':llIhill d,' :IlllIIl1l0~. dil'ig'c (<,oad.illl:idn pel"
saJ'g'ellto), n nUII'It" dOR :11111111108.
l' "Olll)ll'tl'-Ihl' LIlIlUI'III
as 1·('I:(']I,·,\e8 P diKtl·ihl1i<;il(',. doi III,tt"J'i:1I .I,' .L(II"l'I'll, ai'"
l·(·i1)~,

l11ohilin,

p:(\n('rtH;~

pHl'a

1':111('110_ fotl':lg·(1)1. p a.l'!'Io.:J1t'"

ctinl ('~{'Iiptllnll:i'i();
o HI'I'l'd:iJ'io do 1'01l,('11t" 1"'OIJ(i1l1il'(l,
alolll d:lH 1'111)(''I'",S )IJ'oprillH do t:JCII(·argo. tClII a~ do {'OllHl'lho adlllillistrativo
da eOlll)llll1hin .1(. a11l1l11\08: o oflh,i.tl
dn hiblioth('cn
t('1I1 n !leu cnrg'o a l'oli,'ia, e:l ('0I1.PI·1 111;:10
c {'llt,lIoglI,í\o dOH livl'lls,' IlIais 11I.ltl'J'ial da hihliotlll'I':I.Artigos
\)." :I :W." da (':irta ti" lei dI' 1:1 de IlI:iio. III'dr.1Il
11." 10
11\), 120
Alll-ô(·IU·in.
iU('githun -A I'r:lI;a '1111' 'I' l'nll~titt1il'
1'111"1111':1d" :!1I"'III'i:1 illl'g'itiJna 1'01' 11111"" nl:!i, di.ls. 111:1'
niio "'lIl1j1kl<ll' o I"'riodo 1I1·""S",ll'io p:l1'a SI'I' "tlIISilll'l. da
t1I's,'r!n .., d"sl'llIlta-s,'-lh,'
110 tl'lllJ)(1 d" ,"I i,;" .1'1111'11('"111
'1UI' till'1' ,·,Lldll :111,"lItl', "'111 IJI·'·.illiz'l d:1 1"'11<1 di "ipli11:11''111(' 1111' for illIP"'I:I. O~ di'l' d,' :llh'·III'i.i ('Olltnlll- "
}IIII' I illt" ,. '1n:Jtm !tllras .11',11,' ,I pl'illll'il':I l'o;III.ltlll'.1 a
'I"" r.tlt<ll·. Artig'o Ir).)." do 1'I'g'IILJlIII'llto di "iIIIÍlI:II' d,'
I ~ d,' d"Z"llIhl'o, Ol'd"11I 11." 2G
,
, .. . .• fll:l
AV(·J~lH'lIl('Il.

De louvores

Ol-ô:

:-;/10:1\ I'l'h:ldllS 1)(1H"I"'I'tilll
'g'isto t"o!,)
o, 10111'01"";, illdil idll:ll's 1111{'oll,'diIO,',
1'111'1111' II illt
1'1''':ldll,' ""jalll lIolllillalil1l'llt"
d""iglladll'
I' '1111' t"llhalll
sido pllltli":tdo"
1'111ord"1I1 dn ,'. t'1'1'i til, 1'1111\1'.1"111d,' dil i
silo, dI' l'l'ig'ad;l, ]11':11;:1,l',t.dll·I,·,·illl'lItll
,. "111'1'", (lIl "!ll
ol'dtlllS
dos ('ollllnHlldo~ :.!:(.I';t(I .... do i'f1I'}H) dn t tildo ln,ljIH~~'
da, ditl'I'I'·llt,·,
:11'111:1'.
.\I'tigo II Lu dll r, ,.(111,11111.1110
li ..iplillHr d" 1:1 d" dl7.t'lIllJ1·II, 111'11< 11111." 21) ..•. ,., •. ,...
\lIO
De penas
:-\:10 all'rh:!da,
110 n·'I"..til
II 1,' .. i to tod.1 ,I
)11'11:1' i11l11l1,.;tas 1'01' ""lItl'lIl;aS Ir:!1J itada
"111 .illl"·nd.I I'
:IS tli,,'il'lillar,'s
ÍlII]lIl'Lh 111'1,,, slIl"'rilll'l"
(,'X,·(1p(II:lIl1ln.1
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([(' adlll()('sta(;ã,,),
d,'si~I"IIj(lo-,;,'
';"lIl]li (' ,'Olll Ioda li «la1'eza (' l'r ..d"'[o :\S i\lt'i a,'\:')('" "(llllllll'1tida~,
para 1)('\11 ]10der antliat-'l'
a ju,;ti,;a ,h jj('lIl1lid:ld,' I' o l'01l1]l0 t.1l1j('\lto
,l~s militar«
punuk.s.
Q\lalldo ,,'.ialll illf,'o i".(" ,i dr-tr-nçao, lião ," mvnr-i« uuu 110S dO"\l1\\('lIto,;
([lU'. ]I')" "na
uaturt-zu,
l'(),;salll influir solin' o ,·,)1llpill'lalll('lItn
Illilitar
([a pra<;a, ]lois d"\('11I ,;('1'\ ir Sillll'l(,s\I\t'lIt"
]la ••1 forlllar
juizo so]JI'(' a ,U.L «ou'duvtu au tvrior no ,'aso dI' novo I·.\Stig'o i porúrn,
:-;(' lln~ l'l'g'istos (·:-;tiyp1' a\ t'l'hada a p<'lla 11(,
tlettoHI,':lO ou outra sU!l('riol'. d,'i"a d,o ,ulisislil'
,'sta di,)losi,ào,
(' 1 :\lI,;(')'('\,( \11-,'(' "III t",lo" ", dOl'lIlll 'Hlo,; ('''\11provn tivo-, do ('I!III[lOl'ta\l\t'\lto
mi li t.rr. ::-;" 11111.1p '.\1:,\ fOI'
ull ivimlu d.L p,lrt(: ,I .. 1[11<11'11\"1'J)('J\,t 'IIH' ('sti\'('\' ('11111priur]», a notu s('ní. ay(,;·lml\:1 ('()HIO S(' dIa fos,,' iutr-iranu-nt« "lIl11jh'ida, ,1"1 ('lido, 110 .. aso d,' r("';'Ull,H;:t() (' (ptP
I',;ta t(,lIha ,ido att('II,lid.l)
a\,(';],:11'-S(' 110 l'I';.istn
ll111a
Jl()ta aJllll11Ltlldo
ti
p'iln\'ll'a,
d,',']ar.llldo
o 11Intil'o (L\
all1lUlla<;:I". - Al'ti;.r'h 111." a 11:3." ,]" ],('~·lll.ll\l(,l1to di" ..;plillar d,' 1~ d,' d(,f."lI,bl'Ol ortl"III H." ~(; •..•...
: ...
~)IO, \)11
Averi:.l.·unc;õc,,",
<' liII, ,·h..t'<·, I'tl II'" ti",.; att, illli<;,"('~
'lU" Ih(' ('Ollf"I'I' o l'l g'UlillIH'llto di,'I·il'lillal', .iulg·.I'· II""I'Ssm'io ]ll'o,·,'dn
a al;':'uII,a ,ll'l'1'ign'I<;:\o, IIt!d" illl'UIllhil-a
il
HIll otlil·ial (lI\ai,.; graduado
ou l11ais al1ti~(), s,' ii <iI t'ri~'I1f!.,.ão ~(' l'l'ft'l'il' tamh"11l a ntHpial), (1 'lual apl'Psl'lItan't
UIIl
l'('latol'in
(·il'l·ulI,stalll'iado
{\,·(','("a tios fado,;
til' '111l' for
111l\l1dado ill\ (,,.,tig,lr. - AJ'ti~o
l..j i.O do 1'l'g'ulaulI uto di,.,('ipJiua1' ({p 1:2 ti" d(';(,.. II,],l'o. 01'1]('111II." :2(; .....•.......
, \112

Baixa

... ao ho ...pi"tal-Nào é "olltado a 11(,l1h nm I1lio ("l1l1prilllrllt()
,I<- )1('11'1 di,;,·iplill'lI· (i'()I11 ('x(k illlll'til'itlad .. tl'lIl]101';l1'ia) o 1<'1111'0 qll<"
!lH' SI'r illl]losht, a mio pOllé .. ('uII1Pl'ir por 11'1'

litar. ]lara
dnsão
da
(kpoi,
,I<(lado haixa
Ili~(·il'iilla,'

ao lto';)litaJ.-Artig-o
1:)7." do j'('~tllallll'llto
dI' U '](' <!(·;\('lllht'O. 01'1].. 11\ 11." 2(j
, .. ,.
\)t!
Bf\>ixas do "'('rvi~o-Yitl(,
Pa"su.qeIl8 á re8~rl'n.
As Pl'<l,Hi-' (',)(1\ III('110S de ,;('is IlIl'Z"S d(' ali,t!ll1ll'llto Bi, }llÍd('
s('r ('OIlI'('di<1,1 hai.a
do S"1'I i<;o, ]1111' ill(·ap'\I·itl.ltI" physi('i\,
([('I'0i,; d,' ol"""\,:ld
,,,; 110 h'''l'iLIl
]"'''"'HIII'"t(' d(' Lishoa
ou Porto. SI'lIdo d"]loi,; 1)]'(''''lIt(>s ájullta
lllilita,' ({p ~,I1\(l<>,
f!1'Ollll'allh,ula,;
dos ]1"1'('("'1'1''; dos 1I11'(li('o,; do S('1'\ i\;o "Iilli(·o.-ArÍl~o
\1.0 d" ]'('f1uJaÚI"llto
tios ,;.. 1'\ i,os do 1'('('1'11b\1I11'lIto, (ll'lh'lll 11." 1\) .••• , ... " •...........•....•.
"
:)07
SClll qu(' tl'llha "I111lprido '111111'1111'1'
P"lHI di,(·iplillH\· 'iIH' 1IH'
llaja sido illlposta
ii lI('l1hUllla
praça SI' dar:í haixa do
~I'l'\h:o. -.\,
ti~o lr)U," do l'(';':'ltI'Ulll'llto di" ipJill. r d,' 1~
<1(' (h'Z('llllil'o, (.'1'(1(,111 11." ':!(;.. .
, .. ,........
~t 1
Balu.lciru-E
1"'l'Il1ittido
a'l "2." hatalhào
,lo ]'('gillll'llto
de ('aça(]()l\;~ !l.0 :l (I :t(·('('ital' li lHuul .. ira '111(' lh('
oft'('rccitla
I'('Jo "l'lltro
('OIIlIlIl'J'('ial (ln Porto para ]II'rpl'tnar
li 1Il('llloria
(lo,; hrilhallt(',
f"ito,; ]lrati('ados
i1ltilll<lIllt'llt('
('11l l\lO(;alltlli'l"("
(kf('IIllt-lId" \lt"Oi".lllll'lltl'
a h011 'ii d.1
h:1l1d(·i ..a l1il(·iollal. " ~ll,tl'lIt,lliIlo
".'111 illl·x,·('dil,·1
],1:1\'lIra (IS di,'"ito"
da Illtlllitr"hia
1I";tll":'III'Z" 1l',lIIIII'Pil palt"
da .\fl'i,',l.
Il"('rl'lo
,I" 11; tI(, .i.IIH'i. u, ",.d,·11I ll." 1 • • • • •
2:
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Biblioth(~en,
<lu (.'''';('010,<'(~llt"rnl <lc ló;argentos - E ('011111111111
á ('~('ola prutit-a (l à escola ('('!Itral, c pódl' ser frequentada
nus IIIl'SIIHIH ('OJldi<;õ('s em
qUI' o for ao pessoal d'aquolla,
eumpriudo ao eonunandanh' fixa)' as horas l'1Il que () pódl' ~('I' pelos ulunuios da
I's('()la ('('11 tral. - Artig-o 10·l.0 do !'l'g-ulallll'lIto
g'1'1':l1 (las
('s('ola~ para pra'ias
(le prot, ordeui 11.0 1 L . . . ... . . . . • . . 393
BibliothecH
das <"I"Oco)a.s
r(~ghneJl-tH<"sJunto
(lI' cada eseola n~A'ÍlIIl'lltal 1I:t UIIHI hibliothcca para
uso dos ofii<·i:H'~ (' pr:tças di' Jlrd, ('0111 livros (' jornues de
sciencias
mi li tures on dI' outro )'HlIIO di' conhr-ciuu-utos
quI' f:t<;lIIl1 part« dos cursos, C das dos hospi taes (1(' Lishoa l' Porto ('0111 livros () jOl'na('s das sl'il'lIl'ias !nl'di('a~,
sorviudo d(' hihliothet-ario
das prillll'iras
o profl'ssor
(lo

2.· ('IUSO (' das sl'g'lllldas o do ('III'SO ('l('lIl('lItal' dI' onfermo iros. As horas
a IIU(' a hihliotlll'('a
JllÍd!' sl'r t'n'(IU('IItada p('los ofti(·i:tl'~ ou alumnos é fixada Jll'lo 1·(lIIIIIIHllllall!t·
(lo ('01']10, ouvido o dircr-tor
da ('~('ola, dI' 1II0do 1111('as
duas (·lass('~ ~(' lião reunam
ali ua I1l('SIlI:l O('I':Jsiilo, podcudo o dil'l'I'tOl' :Ull'torisar aos ofii(·ial's do ('01'1)0. IlIl'dial1h'
l'(·(·iho assig'lIado,
(I ('lIlprl'stiIlIO
d(' li\'ro~ qualldo lião Sl'jalll illdispl'lI~a\'l'is
para ('Ollsltlt:1 dos alullIl1oS, t' (lt'I1lOllo
quI' IH'lIhulII otli(·ial possa tl'l' ('111 S('U pod!'r lIlais dI' UIlI
livro, l'l'sJHlIlsahili~aJl(lo-~('
1)('10 H('lI e'xtr:l\io
"II dalllllO,
OH jorlla('H, di(·('iollarios
P IIHljIJl:" lliio POd('11I ~aír da !ti1Iliotltl'(·:1. - Artig'os :i 1.0 a 57.0 do rq,(lIln IIIPIIto I-:'pral das
I's('olas pam ]lra'ias de' prd, Ord('11I 11.° 11 .....
" .. ' HH:I, 3
Bil1).(~t;('r-; <1<"i(\cn1 ida (1(> -Vide'
Cominho8
de
fen·o.
Bolt-i(\

dc

(~nt·(~rnlüiro - Vi dI'

.llochila

de

4:

P"1I11118

?·egimental.
Bri~lHla
d(~ urtilheria
Vide' Ext(/nd(/rte.

dc

JllOll1

Hllhn-

E

a!'tnallllclltC'
!'Oll~titllida
]101' qllatro
hat(·rias.
"'lIdo
angllH'lItado
o qll~ulro do,; "f!i('iaC'H da arllla (]r. a1'til1lt'ria
1'0111 mais (loi, (·a}litu.(·h. - Carta
dI' !Pi d(' 1:1 d(' lIIaio,
01'(11'11111." 10
"
, .. ,.,."
.. ,.,
"
,.
Brign<1n,..;· Os ('orpOH de' ('avallaria
(' de' illfalltcl'ia
(lo
(,Olltill('lllC' (lo reillo podelll S{'l' ag-nlp:lIlo,
1'111hrig-a(las. as
quacs
senio eOllstitnidaH
por dois (ln tn's 1'('giIIlPlItos dI'
envallal'ia,
Ol! p!ll' (lois a quatro
l'l'gitlll'llto,
de illf:mt('l'ia
a dois uatnlhõcs
adi\'!ls,
cOIlI1I1:lndadas por g-(·Il(·rlt(·s Ile
brig':ula
on eOl'olll'is da 1'(,sJll'dinl
al'lll:l; jlllltO dI' ('a(la
eOIllIlI:IIHhUltl' lia UIII lIIuj01' de lJl·igada. eapi tuo dn corpo
do I'slado
tllaior 011 de' ([llôIl(J1ll'r da~ m'll1a, hahilitado
1'0111 (I IIOYO
(··urso dI' estado
lIIuior. ()~ ('01')10.' qlll' lliio
('ollstitIlCIII
as 111'igadns
,ão illlllle'c1iahllll('lIh'
suhordilIados ao COIlIIlt:llHI:lllt(' (Ia c1i\'isuo. - Artigos :!." a 1.0 ela
('al'ta de ]C'i de 1 (1(' 1II11io, onl('1I1 11.° 1(). . . . . . . . . . . . . . •

a

c
Cndct~Ió;-Os
«(lW ill('(lrrC'l'('11I ('III itd'I':Ie'('i'in dI' dis('iplina
silo Jlllllid()~ ('Ol'l'c('('ionaIIlH'lItC'
('01110 os prillll'il'os
sargelltos, aillda
que lião tellham
a ('Olllpl'!('II('
gra(ltull;ãn.
SI'
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lhes for imposta li pena de prisão eorreceionnl ou a de
baixa de posto. perdem os direitos e a eons~deraç?o .de
cadetes, I' ficam iuhibidos (}(' usar os respectivos distinctivos. - Artigo 151.0 110 regulamento
disciplinar
de 12
de dezembro, ordem n.> 26 . . . . . . . . . . . . . • •.
913
Caixas
de guerra-O
,;(,11 toque é somente emprefado nas cargas. signacs de contiuencia P lIIarchas.)isposição 2.' ela ordem ll.O 23.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 836
C~Dl.ara
dos
pares
- Vide Pore» do reino.
E composta de membros vitalicios, em 1111111('1'0 não excedeute a. noventa, nomeados pelo Rei, e d'aquelles a quem
por direito próprio é inhereute ('st!' cargo, e dos hereditarios, segundo a lei vigente. - Artigo 1.. da carta de
lei de 3 de abril. ordem n." 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Candnhol!l
do .f'erro
-Vide Instrucçõe« por" " preenchimento das requisições paru o transporte do pessoo! e material n08 caminhos de feITO.
Convénios celebrados entre o miniaterio dn guerra e as
compauhias real dos caminhos de ferro portugueses, nacional de caminhos de ferro (' do caminho de ferro do
Porto li Povoa e Famalicão. para regular as taxas (\ condições dos transportes do pessoal. material (' animal effectuados por conta do mesmo ministcrio.c=Dispoaições
3."
da ordem n.O 10 e 4." I' 0.' da ordem n." IIi .... 207, 480, 483
A companhia nacional de caminhos de ferro, na, sua linha
de Santa Comba a Vizou. a do Porto á Povoa c Famalicão,
e a de Guimarães,
concedem o abatimento
de 50 por
cento aos offieiaes comhatentcs
e não eomhateutes
do
exercito, COnf0l111ea doutrina do decreto de 6 de março
de 188\), - Disposições 3.·, 6.- e 3.- das ordens n.·· 1, 3
e5
14, 22,
40
A direcção dos caminhos de ferro do sul e sueste e a do
Minho e Douro effectuam os transportes
requisitados
pelo miuisterio da guerra nas mesmas condições do- eonvonio celebrado com a companhia real dos caminhos de
ferro portuguezes. - Disposições 3." das ordens n. ° 22
e 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 825, 879
Capitães-Vidl'
Condiç(jes ge"aeH para. a pl'omoçlln dOH
officiae8 combatente8 e não combatentes - LimiteH de idade.
Capoteio!
- Vidc U1I1:formes.
Carn,blna
de oonm,!"i - São approvadas
e mandadas
!>ôr cm execução nos corpos de cavallaria as illstrlH'çÕeS
provisorias r('lativas ao uso d'esta 11.1'1011..- Dispo~i!,'ilo 3."
da ordem n.O 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . . • 921
Cartas
potentes-A
toclos os officiacs combatentes
e lião combatentes
do exercito, quando ohtenham o pri1lIeiro posto de official ou sejam promovidos ao immediato. é conf('rida a sua carta pah'llte, quando na cff'ectividade do serviço; UlI ultima aVI'rhal'-se·ha por meio de
apostilla o dirl'ito ao augmento di' YPllcilllcnto de soldo,
no mcsmo posto. por diuturnidade
dI' serviço, a transfercncia tambl'm no mesmo posto d(' uma para ontra anna
ou de um para outro dos quadros gcrnes do exercito, e a
qualificnção da refOl'ma, para o qUi' os l'l'fpridos officiaes
a d('VI'rito apresl'ntllr na sccretarÍt1 da guel'l'a. Aos quc,
para effeito" de reforma, assista o direito á contagcm (l!'

:lO

1.' ~,'rie

mail) Hntigllidad,'
dI' ]lost()~ t' portanto c'on~itll'l'ad",; ('UI
posto C'fet't·tiro slIjJt'riol' no quC' ohth pnllll, s,10 (,ollf(,l'ida~
tau tas cartas jJatc'lItt's C[lIH utos o" ]lOStos (]lI" nn cm'divul.ulc tio HCI'yi<,'o lhes toram ],('collh"t'itIos, lnvrnndo-se n.
apostilla
da reforma nu carta do mn.inr d\'"f's
postos,
]la~alld() o inlposto <11) st~II() e ('llIollllllpntos l't'sjlf'CtiYM
por t':HIa 11111dos tliplolll:\S C pela npost illa,
As Horas cartas l':lh'lItl's C' nqiu-lln-, t'lll q!lt' t\'IIII:1111sido
lavradas
apostillns
slÍ lião clltl't'g!lCs
nos otlit;iaps clt'jJois
de pngos o st~llo e t'IIIOllilllC'lItos tlt'\itlps, (Plt' llu-s serão
dcscoi tados ]'(,Ia St'xta partr- dos sold()~. par:1 o qUI', 1ogo
cm "t'!-(lticla :i publicuçâo
CUI ordem do 1'.\t'I'~iro dns ]'1'0111()('('Jt's,:lliglnt'lIroH, trausfurvneins,
rcformus 011 flllapsq!lt'l' outras eirt-umstnucius
por fJl1C tt-nluuu tIl' lavrar-sr.
patcut('s
OH Hpostillas,
são os :l~ra('iac1(ls dt'hit:ltlos !lOS
seus as:;t'lItlllllclltos
]101' nquellas
illllHlI'talleLl<, (, os "alor(', <1'!'s,cs dehi tos nhonnrlos a favor da f.I:'."llda eru titulos ]ll'OCí'~Ii:Hlos nu dil'cl'\:ito da ndmiuistravâo
militur "
('lI\'i:Hlos á I't'parfi,:lu
(1(' coutnhilidndr:
]lal'a Ol; l't'~istal'
COlllO (11'~I)4'Za dos l'1'H]lt'ctivos cal'itldos
t' nrtigo,;, t'O1m\lIlln lo"'u a SII:I iln})Ol't:lll('ia na l'('s]ll'di\':l
JI~~n.t1ol'i:t,
Cllt!'!' "all(!u-tt "t',c:Uit!lIIl11'llt(' lIO l):llIro dI' POl'tngal. t'OIlHl
cniX:1 gt'r:d do tht'soul'o:
Jl!ll'i'lIl st' () olliria! ",ti\'f'r 30
s!'ITi!,'o (J.. outrl) Illillistt'l'io ]lo!' olldt' l't,(,t'ha."
~('IIl;l \'('11ciJ111'lI(t)~, a ndlltinist!'Ht;ào
llIilitnl' mio ]lrot'4'"~a o titlllo.
llln, .J\'t'!'b:l!'á u dl'hito 1I0S I't'HjH't'til'O' a';;"llt:lIl11'IJtO~,
('Olllllllllli!!:1l111o ii aun illlJlOl'tancia álJ1li'lll' Illilli~t(')'iu para
o ollicial ,'011')'('1' ali os (lcYidoH dl'Re01ltos,
A~ carta,; d.' lJlIl' 1'1' trata lião 1'1\\ i:ll]ns, Pt']:! r!'l':\rtit;ão <ln
i'C(')'l'taria dH "'!l('1'1'a a IlUt' pcrtl'll1',1 ",tp (·ni,.),:í.
(Ii1'I'I'c:i\o ,LI ndlllilli,tnl<,':lo 1Ililitar, l]IH' ;IS ti." oh "1':1 c1t']lllis
11(' lh"d l', ;Iral': S H'dlas d,' pa!!:IIIII'lLtn d., ,dlo I' t'lllfJlliIlIPUt", (' dl' I't'gist:n' .'stas \'t'I'has IW;; II'T"~ d", a,'~l'lItos
dos clllil'i:\I'H lJ;lS ]lWriIlHS (lJl(ll' ('Ou,tl' '1l1l' n, I I4' IIl\lS llag-:JUI 11ft ~ b(' l't',t1isal'H1II. t' si, I'lIlao slTao :\pn''''lit:lIi<~s :í
assigllatlll'll. (t''''ia, t'lltl't'g'IH'~ aos o!ii('i 'II'S. t' Jlo" I'II('H 'Ilh!llI'ttitla~ ao ('/I1IIj!I'(I-Sf do ('OIl11I1a11lIallt" da (Ih'is:l .. 011111'
OI!i('i:IJIII"It!., It',itlalll, ,'<'III ('a1'l't't" (Ir Olltl'll <,,,i-to )l0stt'rio)': ('0111 1 t','1 Il·ito aos .. {]i!'i:t"H sl'1'\ iudn "Il~ 01\ tro, !llini'ÍI'l'ios
(11'\('III a~ I't'parti,tlt,s
"Ollll'l1t"lItt" tl'(,,,,,S llli
!li tt','ios C'11111IIIllllie:11'
:i !li!' '('(:~o da :tlhllini 1 ·.lrIO III' itll\'
a , uI <'~:t Illh t'olh" c ;1 f.lz,' lel:l tln" Ílllpol 1.11' IR ell'~I'olltutlll:l, pa a t'l't'11I ,,'gi t:HI.t~ !lOS :1"Pllt 1111"1110do~ olHei:t.,~ I' pl'(,el'!It'I'-s(, dl')Ioil< ;'1,'11l:lillfl'I'1I1,t1idad! ~ :udil'atl:t '
Aos .. Ilit'ia 'S lJllt' ql,ti"I')'alll po~I", d,' I 'l'(' I' l' I)'a 'l'l'\'ír
no Illt,llll:tI' t'1I1 dah ilntt'l'iol' a 1 tIl' f", 'I 11'0 <I .. IS~I,-)
St'r:11J ('(lllf'rid;l~ t'arfas pat('IJ!I'" d'\, ,,', post,,,:
l'0rt'lIl,
r' g...."a 'l'llI :í II1!'t)'o]lolt' I" o!tal'('1I1 .I'" JlI to~ !llIft'ri, 'Ps ]I'))' 11:1) tl'rt'1I1 eOlllpl('l:l\lo
:t1i o t"llljl" .It' 't'1'\ iço,
"'" 11t'~-It'1 "H~(' (':l(,to lI\'t')'1I Ido )lO,' IIwio d,' 31'0,Qlh UI'
1't'I'I'lltll I':trt:l~ I' por i:;lIl\ Indo I' 1)1" lJll' lUO, di pI tti II li
Illl'~ 'l'I':í l\'t'I'I,ad .... rt'g'I'Cs"" ;10 po,to dI' H'( ( so '(11:tudo
o oht 'lih:UIl 110 " (' 'cito do l't'iIIO, p:p"llIdo P" '\ \'.tI'tU8011
ajlo,tilla
t'il dl'\'itlo~ s..lloH <' 1'1I1011l1l11'uto,,'nIIlO li".1 Cs!'tI, ,I ,("do.-Ikt'l'I'fo
.I,' ~l; ti., junho. 01'd 'III )),0 11;...
17.í
Cari \l 'hulll(~ \'idl' Ul'tdito eXjiecill1,
S

s('

31
CavaJlo,.;
})ra~a,.; -\'i,l
.. Ywcimenlos
do- o,Oiciae8 e
empveqsulo« da e"':IJZa do exercito.
. ,
Ccr1:idõ ..... - Tanto :h C"i'pOl"I~<'H'S COIlIO:lH J'('!':lrtl\,IlI.'S
puhlicus
I' <ln<"foridHll"H (jp quulqnor 01'111'111
ou !-!:,'ral'l'h!:l
são olJl'ig'adas a passur gl'atllitalllcnt.',
SI'III dl'P"'lI"kll.I',a
dI' dépal'hu
(' com Pl'l'f"i"')H'ia u qualquer outro S(,1'\:I~O,
todas as ('('l'tid<''''H <tlll' lhe- forr-m l'('I[lll'l'idaH par'l ..t1"lto
dI' 1,,'(·lalll'Il;IJes. a t,'llll") di' uprovviturvm
p,na .t instruc<;ito ,l'('bt.IS (' dos ,·(,(·tlr.-os, d('YI'lldo d(·"LII';1 1,'I'lIas o
ti III para 'Ill(' si'itl l"lhsadas. A"H tahl'!Jiã,', ú illlllt,,;tll igual
obri"'(l('àH

atú

CIU l'eLu.;ão

êll)S l'(l('C1llhl'C'illlPutnn,

quP )-:('rüo

_ "\.rtig·o :.lH." do "('gllIlUll('lItt)
ti, sCI'\ i.,.IIS d"
rt-crut.amoutn,
()rdclIl 11.° HJ
'
521
CircnlHre,.;
Virl« A/I[fl·e".w')p., -}'I'II:'(I., d« }Jrcl cml! liCI'II\'U 1)(( ra e.d.udo« - 8c)'l'i~'1i das in"]J('('ç/l1' ' !/·iI'IC.,!1'(11'8.
Cirlu·,g-iõ4'''' aj udall t
Vid« U('gula",( 1110 ]JCIl'(( It
adllli.'''cl/l
""s Z,,_q((I'C,' de cl/"',l'gi,f" ojutlant«.
CiJ,·lu·A"ii'.e ... de rp,.;cr,
u-Yid,' o,tliâuf' llc I'P,\el'/·((.
Clnrhl:-.ó
E~ti'io sn.ieittb ao (';I-tigOf; ditil'i]llill.l .,,~ >\p]llif'Hy('i, illlH 801,1.1<10,. Artig"
1fJ 1.0 <I" l't'~1 I 11'II'Ht" diB"[plillar <I" 12 (I" d"z"lllhro, 0,'<1('111II." \!tj .. ,. ..,......
913
Cla. ...,•.dH(·a~ão
no... (·OIH.'ur,.;o:-.ó 1>:1 l·a 0101
l">o:-.;to"," vag-o:-.; d(' ";('A'U1Hloc priIllciro
sar~cnto
-1)('poi,., dI' t('l'lIlillllllo o CtJllellJ ,o, o .illl·~·
l'elll)(' ('III eOllf"rt'lH'ia ", CIII \'i,ta d,' tO'!.ls a 1'1'tl1"h pro(lnzida8, catla 11111c10H 1I"'lIlhl'o~ inl'llIill,l" 'p J' ,sid"llt",
(l"ita lia lJl'l1ll asna
li,ta ,'0111 os \'al,,1't,~ arl.itracloH fi
1'1·tll·ll.IlO C,llllpoi "st"r; 1III1Iti]lli~ad"H 1",10 J'('~l (..til·o ,'"efti"i('lIt". :'~ Jl"'I'H ol',ll (' a (';Ida 1111111
da
I" i'g:lIl1tas da
]11'0\'>\ "srl'ipta. COIII as 1I,{'di;lS apJlrnxilll:ula~
tt, d\,,'illl!l~,
scudo o' ntlnrl's )'"llIti\,'h :'t 1'1'11\'11JlII (':1111]1"" o"al ('0111
PI'Ph('lltli,los entrc U " :W. h'lIdo a llll l'alllpn ( co,,!li('('lltl'
3 i as pc 'gllutas
d:, li, 01"1 I's('riptll M'rilo, 'mÜ" do ,'011('lll'sO, ('la~~iji(·nda., 11"\" 111','sidI'Jlt" ,eg'l1JlIllI
'lia III.tiOi'
on 11)('11111'(litlicllld:t(l\' l',·latil'a,
('0111 UII1 1'11"1' lllaxilllo
('olllpr,'hl'uditlo
"1Itn' 10 (' ao, ,le IIl:lll,'ira 1111":l 'Olllllla
!lor; val"l'c~ IllaxilllOS ti" t "las ar; ]ltlrgllnt,1
~'.i'l igl1:l1 ao
1111111('1'0
,[',,!Ias lllllltiJlli";ltlo P"I' ::!O, A Illédj,1 tlOg I'alol'("
<t11l'a calla eandielato fll, ,tlll arJ.itr'l,los, 11",1' "Zollltlo-H-' os
dl'('illJac~ ,la w{,tli'l filial, indical':l o seu log';!' na c1a~siii('al;;\o 1")' ordl'1I1 dI' 111"1it", ,·ollsiel"l'l\wlo·s,'
1'('prO\,;IC!cIR
OR 'I'IC' a ti\'t'I'l'lll iII!','! io)' 1\ 10, dada, POI'í'llI, i!-('lIaldadl'
dI' "tl'd~,IS, a. IIl'tllIl')(;~" del'<' ~Cl' J"glllael,\ 1'1'1<1, I'gllill.
ti''; prt'h~I'I'IIl'IH~: para xe.r/Iludo "(II:'1~i1tO, S('J' I'tllldc('tlr.telo
('0111a 01'de1l1 da TII/T(' e E'paela, a 1Ilcelall':l de al,,1' lIIili!;li' Oll a d(' Iltllh SI' ·\'i(;"., tCI' o ::!." ('li Bo (!-t "~,,tlla 1','giHI(llItH(\~
('OHI lllplhor
{flas,o;;itif':H:no.
Illaio,' lIlUllI'l'O
11(1
hllllili!;I<;III" littpl'al'ia.
Ctllllprll\':lII,IS ('0111ellI'llllll'lIt(h HlIth"llti"(I~, (' IIIdlt(ll' iJlÍ()J'lllat';lo ,lo 1'llIlIlnallelau!, tia 1'0111.
panhi:1 ou h'lt('ria, ~I'I' (I Jllub anti"o 110 )I(I>lt" " JI .. l'til'o
(' 1'111ignalelad .. til' :lutif.(uidadc o 1I1ais alltigo "III )II'u<;a ('
C1I1igHaldad,' d' ..,LI, o Ill,li VI Ih,,; para 111'illll'i/'O "II'/Indo;
(l 1111"1110
'1UI' para (" "g'tlllll" 1 ,;Illistitllillt!o a (',ig-I'u,'ia
<1,' ti" o l?," em',,, I!,ll! ,. 'colas rI ;.:-illl1!lta
1'011\1I1t'lhol'
(·IH~,ifi'·I\<;:lo l' ,LI ,l, 1 1'1hül' 1'1. s ilil'a<;~o 11'1'>1t' "lII'SO 110
eHr. o tia I'd('ola CI'ntl' II <1, S,ll'g"!lt(ls t.lIl1hll1ll 1'11111111'111(11
grai7tiios.
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classifir-acâo.
Nu 1.. I'(llllllanhia
,Ia administracâo
IlIilital' a ordem das prcfcrr-nr-ius, tan to pnra segundo como
primeiro
sargento,
é a HI'g'lIinte: Ht'r 1'(llldl'l'OI':1I10 1'0111
qualquer distiucçâo houorifit-n (101' sorviços dt-vidumente
comprovados, prr-stadoa {'III tempo ,II' opidemiaa 011 ,'nl1l'mias, ]lOS hospitaos militares,
011 fóra cl'clles, ('1111'8t:l111'lel·illll'ut.os dependcntos
do ministério da guerra 011 da.
murinha, ti']' ohtido melhor chl.ssitiCll<;ão no ('Ul'SO ek-meutal' Ile enfo nnr-iros, maior nuuu-ro III' habilituções
Iitterarias o melhor informação
do chefe I'IIlh cujas ordena servir, 1:11'1'
o mais antigo no posto respectivo. " 1'111igualdade
de antiguldad«
o mais antigo em praça e, em igualdade
d'esta, o mais velho,
Terminadas
as operações do concurso, o sl'('rdario reclig-in\
no verso do mappa da «lussifit-açâo a acta do oncerramonto, a qual, depois 11(' asaignarlu, serlÍ ('nh'{'g'II(' pelo
presidente
ao cormuandante
do ('orpo, ou ronu-ttida ao
<'irllrgião em chefe quaudo s<, tratar tla L" compauhia da
administração
mili tal', deveu.lo no dia iuunediuto o commandante ou o cirurgião ('111chefe lançar no n1l'81110mappa
a ordem para 8e1'1'1I1promovidos, com a data tio dia em
que terminaram
:18 provas,
OS ooncorreutes mais classifica dos, on l'ln igllaldadl' .II' classifit'8)ão,
<\IIIWI\I'S a tinem
ap1'ovpit.al'1I111 as ]ll'd'l'l','ncias,
I' III:1ndarll, puhlicar
:I 11<,('isão na ol'dem 1'I'gilllentfll 011 (Ia l'Olllpllnhi:l, )lllllendo os
d(lclllllento~ ,lpl'l'Sl'lItacloij }J"los cllnl1idatos 8pr-Ih{'~ I'ntr('gm's, iii·ando todas as lIIait! )ll'ças do 1)1'0('('880 al'c·hivadas
até á prillll'irR inspecçito,Al'tigos 28,0 a 30.0 do r('gnla1II('IItO para a prolllo<;ão aos postos iufl'l'iol'('s tio ('xc1'cito,
ordpm
l-L ... ,. '" ....••.
' .. , . , , " " .. , 4:13, 434, 43:1

n.·

Claliil",ificaçü,o paro.
:lua", c jôlerviços-N'I'sta

IlIii1

difl"erentes

ar-

classificação
dl'\'1' attl'n(]1']'-8<' ao sl'J;lIint(':
Jlal'a engenlteria, 1",60 .I•• altnra,
pratica dos officios de c:trpilltl'iro d(' maehatlo, c:l.J'pintl'iro
dI' obra hl'anca c viatllras,
sl'nador,
tanopiro, csntl'iro,
eordo<,iro, fplT('iro, ~<'l')'alll('iro, cnteJlpÍl'o, ]l1'('gm'Í1'o, 111.toriro on funill'iro, IWch'('iro, c:mtdro, calafatl', maritilllo,
pOlltcndro,
milll'il'o, sapador, lIIachinista,
fogn('iro, cllC'fc~
dI' I'stação d(' ('a1I1inho dI' fp1'l'o, aglllhdro,
capataz dI'
lIlanol>ra, COIlc!llctm' 11& cOlllboio, J;lI:trda-fl'l'io, Ilss"nhulor
(' mai~ 0p('rarios
d,' caminhos
dI' 1'{'rro, tl'I('graphistas,
gllarda-fios
I' har'llH'iros;
IIlU'R al'tillteria, 1'",1i;; c!t· altul'a,
uast:lIlt<, rohUl:\t(·z, algllllln pratica (Ic 1I\0ntal' II cltvlllln ou
0(' tratar <l.. cltvnlgad1lrltN, t.'r sido coch('iro, bolit'iro, carrl't(·iro 011 arrieil'o, pratic:l til' s{'rvi<;os ln'a<;al"; p:tl':l 00"allaria, 1·',62 dt' altura, agili<ladl', algullIll }ll'atica tlt'
montar a cavalJo OH de tratRr .Ic caval~adllrlls,
s{'r uatural dr localidadl'
('111'1111' haja Pl'Odlll'\,IUl (]I' "lwallos, tI'r
o corpo prop0l'('ionado
.11' fórma a }lrl'sullIir-st' 1(111' I\CI(Jllirirá a nCc('ssllria fil'lI1rza a cavnlln; pal'l\ illfall/eria, 1'"';14
dt' altura, todoN os jnlg:t(los fl}ltos para o scr\'icyo militsl'
niIo clllslIificados pnra as 01ltras arlllas; para a 1.. com1>a'liMa da adminixtraçãti militaI', 1"',54 d,' altura,
nfl'nlH'i1'0S, os fJIW Í('nhalll s{'rvido 1I0S hospit:lI's, tiS (1111'tt'uhalll
alguns I'studo/'! Bohrr nwdicina
ou pharmarin.
c' os 11111'
tI'lIham alguma lt'são (,olll)ll\ti\'(·] com o Sl'I'yi\,o tI'('sta
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compauhin ; para a 2.· companhia ela administração militar, 1"',5,1 de altura, carniceiros, cortadores, llIagarefes,
padeiros, forneiros, IIIOÇOSde padeiro, moleiros, elll]lregados uas fabricas dI' moagem de cvrcacs ; para a 3." COIl!panhia ela adminietração militar, 1"',54 de altura, COCh~lr08, corrieiros, carrocelros, sr-lleiros, serralheiros, carpiutoiros de carros, ferradores com bastante rohustez, e os
que tenham alguns estudos <l('vctcrinarin ; para a armada,
1·',54 ele altura, pratica de profissão maritima 110 alto mar
ou nas costas, ou de barqueiros nos rios ou canaes, ser ou
haver sido ouipregado nos navios mercantes ou de guerra
I'Il\ machinistn,
fogueiro, clwgadnr, despenseiro,
escrevente ou qualquer outro mester, c pratica de coustrucções
navaes, Quando das I?uias administrativas
não conste a
profissão. cumpre ás juntas ouvir dos inspeccionados
as
declarações precisas, (' averbar á margem da guia a profissão declarada, fazendo por olla a classificação. - Artigo 76.° do regulamento
dos serviços do recrutamento,
ordem n.? 19.. . . . . • . . . .. . . . . . . . . .• . . •••. . . .• . . • . . . . . 540
Cober-taliii- Vide Artigos de mobilia.
Codlgo de jUI!I-tiça naili-tnr-Vidll Agentes de
policia judiciaria militar - Conselhos de querra nas diuiSiJt8 ou forças militares opaando isoladamente, e nas pra.
ças im:eBtidas, sitiadas ou bloqueadas - Conselhos de guerra
nos exercitas em operações - Conselhos de guerra territoriaes - Prebostes militares - Regulamento para a execuç!1o
do codigo de justiça militar - Repartição de justiça militar-Supremo
conselho de juetiça militarTribunaes e
auctoridades judiciaes militare» em tempo de paz e no de
guerra.
ConlJuaudou.-te do corpo
do es-tado
lu.aior - Vid« Comrnandus gp.l·aes.
COJulIlauda:u.-tcsdas praçns de guerra,
de ~.a
clasl!;le-Vi;],' Attribuiç(Jel! e det"ercBdos CUl7lmandante., militares no contine/ltp.
COJun1.oudosgeraeliõ- O eommandaute
(lo corpn
do estado maior I' os insp('ctorl's g-eracs (Lpeavallaria e
ILI'iufanteria denominam-se cOllllllalHlantes gcraes.Artigo 6.° da carta dl' h'i de 13 de llIaio, ordem n." 10 .. . •
9r;
COl"l1.l"I1.au~loll!l luUi-tarel!il-· Nas localida<ll'$ OJoldl'
lião h3. eommawLo espcl"ial são I~xereidos 1)('los ofliciaes do
I'x(~rcito I'IIl serviso activo mais g-radlla<los P, cm igualdade (Lc gradllaçao, ]11'108 mais antigos que residirplIl
n'essas localidadps.-Disposic;ii.o
:3." tla orcl('m 11." U.....
83
COlul"I1.issõ<.'s
de aper.f"eiçoau1.eut:.o
_ ~oh a
presidellcia dos eonunundantes gemes das armas lia eommissões de aperfeiçoamento
tio ('o1'po do estado maior 1\
Ile cada uma das armas do excrl'ito, l', do director dR
administração militar (' do cirmgião ('m eh('f(·, dos s(,r\"i1;08 de administração
militar, do st·rviço <1(. sande do ('Xel'('ito e vcterinario. ~ão \·oga,·s d'pstas COllllllissões : do corpu
do estado maior, o cheft· do esta!!o maior do ('Olllllll\llllo
g-cral e o da La llivisão militar, os (']I('f(·s das dua~ S(.('!;t"H'S
do commalldo gl'1'al, o lente (le 9." ('adl'im tia ('scola do
I'X('reito, tlois oflicia('s do ('orpo lIomp:\dos allUUalllH'nh'
1)('10 ministro da g'IH'rra c o ~I'crdario t<'chnico do COlU-
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lo" Kel'i

(sC{'l'pütI'io);
da ençenheria, os {'heft's das
do eonnnnudo g'\'l'al. o {'OIlJlllnl1<lallt{> <1"
rcgilllPlIto
(' o {la {·s('ola pratica, I' inspector
d(' t'1lg'('nlll'ria na L" dids;lo
militar,
o lr-nt« da f)," ('adl'ira da l'~('ola
do ('xPl'l'ito, dois otlieial's
da arma nouu'udos
nnnualmcnt»
pelo ministro
(la gu('rra
t' n H{'('rl'tario
«·('hlli('(l do COJJ\mando g'('ral (sccrvtm-io)
; da artilluriu, os ('hd'(,s das trl'
J'Pp:ll'tiC;<ÍI's do conuuaurlo
geral. os diret-torc« da fulnit-u
de armas, da fundiçâo d{, t-unhõr-s {' (la fahrica (la pólvora.
os «ommnudautos
dos l'('g'illll'lltos
da anila nquartvlado»
em Lisboa o o da ('seola prutica, o pl'('sid{~lIt{' (Ia connnissilo de trubnlhos hnlist icos, o iusppl'!ol'
do materiul <1(,
gUPlTa na 1.;' didsito
militar, () lente (Ia 7," t-adcira da
escola tio cxcrr-ito, dois otli('iops (h! arma nomeados nunualuu-ntc p(·lo ministro
da g'lll'rra t' o hihl iothr+ruio do
«ormuaudo g'l'l'al (s{'{'rl't:l1'io) i dn carallarla, o ('11<'1'" do
estado maior (lo eouuunndo g'I'I'id, os {'OlllmaIHl:tlllPs t1(l~
r{'gillH'ntos
da armu aqnartelrulos
1'111 Lisboa
{' o da ('s<,ola. )ll'a.ti{'a., o }rnt!' tia :l," cnt1(·ira da ('s('ola tio ('x('l'('itn,
(lois oJtiei:u's da annn nOlllc:ulos annllalnH'lltt'
]1<,10 lIlinis11'0 da A'lII'na (' UlII dos ('h('f('~ UI' ~{'('<::Jndo ('Ollllllando gl'
ralnolll{.(t(lo
]>,,10 ('ollllllan(lant('
g't'l'al (s(,I'I'('tario)i
da iu.funtel'ia, o ('Iu·f" tio ('st:Hlo IIInio:' dI) ('ouIlHando g'l'l'al, o
COITIIII:llIIlnnt('s dos l'('gillH'utos
,!a :ll'llla :ujlJal't lados {'III
Li~h()a (' o (hL ('s('ola pl'ati('a,
o ]"1111' da 2,' ('ad"ir!t da
{'s('(,la {lo ('x('I'{'ito, (lois ot1ici:l!'s da arma Ilollll'ados allnualllH'Jlt{. !){'Io JIIinistl'o da 1-(11('1'1':1
{' \l1ll ,los (·hd'(,s d( S('('C;ão do ('Ollllnall(lo A'cl'nlllolll!'ado
]I..!" ('OIllIlI:IlHlantt' g'1'l'al
(s('{'rC'tario);
da administraçiio lIIililal', os c]ll'fl's das dnas
l'('partic;<ics
da adlllilli~tra,i'ío
militar.
o dil'('\'tor <la padaria militar,
o 1·I,(·f(' (la s{'('<;ilo dI' tl':tIIS)IOl'tt's, o~ quatro
otlici:t<'s mais gl':ltllH\do~ OH antigo,
da alhuiuistntt;:to
lIlilitar
no rXl'I'{'i{'Ío habit\lnl
(la~ fnnc(;õ{'s (Ir ti {'nlisa<;:lo
,los corpos, dois ofli('is('s tia 1Il!'SIII:l adlllilli"tr:H,'1 o 11I1I1I,·a·
dos :lllllllalllJ('lIt('
Jl('lo lIlillistl'o (Ia g'lI('I'I'a (' o~ ~lIb-cll('f(·"
tias l'l'parti,(,('s
da dita ndlllinistração
(o 11I"n,,~ g-rallll;uln
0110 lIIais motl('l'II0,
S('('I'l'tal'io);
rio sel'l'it;1I de Mude, o d·
l'url,.6i'io
(I{' dh isão tia 1," (Ihisão
militar,
o "il'lIl':;itln {i<'
hri:;atla.
(ln. JIl('~llIa dh isno, o dil, .. !'!or (lo ho~pitnllllilit:1r
}l('rll1:1l1l'nt(' de· Lisho:t, dois {·irllrgi,'I(·~ DOIlIt'adn, lInnualIIIrllt{. p(']o millistl'o
(Ia g'lI('!TIl (' o ('irlll'gi~o
,ttlH'h(' '('
da (i,a I'l'partic;í'io da llil'l'c<.'i'ío g"ral (Ia s('('rl'!:tl'ia ,la gm'I'l':t
(scl'I'(·tario)
i cln .~ei'l'it;"I'ctl'ri/wl'io, o \'dt'I'ill:trio
illsp' dor
I' os vpt('rinarios
,los r,·gilll"lIto.
<1(' 1'J)"Pllh('ria,
:trtillH'·
ria {' {·avalI.tri:t qltl' tiZ{'I'('1II part" tia g'lIl1rni<;llo d(' Li..
!toa (o 1IH'1I0S p;rntluado
(H! o mais
1110<1('1'110.
~p,'rdnri,,),
0'" o/nci:J('s 1I01l1('ados allllll:thll('n!l'
tI{·, CIII t,·1' 1-\'1':lllu:l(;~()
lIão inf,'rior
:t cnpitu.o,
r. lJi'íO Jlodelll ' ('1' !,(,,'IIlIllllzitlo, s\ III
quo l"h ('111 trl's allllOS d('pob d'a IIlt'lla ('111<111(' ii;('l'am
part!'
dn ('l)rnllli~~llo, s(,Tldo o S('I'\ i(:o ti" todu., o JlI,'lllhl'O" {h's('IIIJ)('llhado
('lIlIllllati":lIIl('nlP
('0111
o di' outr. s
('?lIlllliss(l('s
qlll' obrig(I('1Il
:t )'('si<1 Il<'ia lia ('apitaI,
1'111
tllr('ito
a g'rlltiti"lwão
I'SI)(·,'ial. {ln ndo
I' trataI'
dI'
lSlllllptO ",11\ (f1«' "';Il\'pIlIIIl
apJ'O\'l'itar
n (·oll1J)(·t"III'in dI'
algum OIiH'lal, n, Jlrt'~id"lIt(·,
por illi{'iativa
prol'J'ia on T' re{'!'r da COIllUIJSS:!", o lIgg-I'('gUI':í li {·lla, H' fin' (Ia .11:1
mando

gt'l'al

tres l'cpal'tic;(){'s

1.' )';<,ric
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attri\)ui.,.iil'~,
ou solicitará
do ministro.
d~ g-Ul'lT:l qlH' (I
1I1[1IId(' uddir tvmporariruucnt
o :í. COllllllISSUO, ua qual trm
voto uniennn-unqnuurlo
SI' trntr- dl' (llll'st:1:o cm <IlH' ~('
entcndn
ouvir a sua «piuiâo.
Compete
a .. stas ('olllllliss,)I":
1.0, usturlnr os IIl1'lhoranH'IItos do ('orpo, arrua ou S\'I'\ ico <la sua I'sp(·(·ia!i(ladl';
2.",
propor as providencias 1I1'('I'ssarias ou ('Oll\'I'!-lll'ntl's 'para
que a iustru('(,;ào s<'.ia o muis profir-ua I' iutcusiva
pussivr-l ;
0.°, rever, quando
julguem
1I('('l'ssario.
os l'l'gulallll'n,tm'
t(,'('hlli(,os do corpo, arum ou sl'l'\'i<;o, ou da J'('SPI'<'tlUl
competenciu. n fim (1(' harmonisul-os
com a lt'g-isl:u;àt.
hodivma, as trausformaçõns
op\'l'adas nas scicncius militares I' a cxperieu-iu <lo ';"l'\'il,'o; 4.", preparar a 1"lIlifi('a"ão tios l'I'g'ulallH'ntos
(' instrncçt,(,"
'fllI' illt,'rI'SS\'11l ao
corpo, arma on S('I'\'il:O I' tenham
softi'ilLo :dteraço'lI's I'

additauu-ntos.
,LI' 1II0(Loa podl'l'l'J!l ,L'l'lIl's puhl icnr-sr- novas
('dio;",l's; ú.", dar parl'e,'r :'t('I'1','a ,los aSSllllljltlJ~ ~()IJl'" quv
fore-m consultudas
}H'lo llIillist"rio da g'UI'\TH ; ti.", I'~<'la}'('eer as duvidas
suseitudas
11:1". I'CU,,:'Lo <los s('rvi,,()s tcehui,'ns tia sua ('spl'ciali<lad,'; 7.", uprr-cim- Its llll'lllorias, cOllr,,rl'llcias 011outros tral,:tlho,s profissiona('s (\1' 'IIH' t"IIII:l11I
sido incUlllhidos
ou d('\'iIL"s a iuiciati\'l\
<lo~ oflil'ia('s ola
arma, (' (,I)(>g-II<'I1I:to (,ollhl'('iuH'uto
(la ('olllJlli~são pplos 1'11(,fps a <iIH'('stiV('}'('1l1 SlIlool'llillUdos
Os SPUi:! aul'tol'('S.
Os Ijllal"
pOlltmto seI' 1'!'('(lIl1llL('Jll!:ulos
:'L "oJlsidl'rac;:lo
da at\l'(ol'i,L:uL(' ,up .... io1' <1n:\ll(lo diguos dI' \'I>COIIII)(')),a. Para os ('S_
tu(Los intli(·;t(los 1l0s II.''' 1.. a tu, 01('\'(' a ('OII11nissi'to o\'ganisar no principio (h' cada alluo UIlI prograJlllm\ 'III", ('0111
'lIJ(>thodiea s"'II\l'llcia,
l'se1:U'(',:t aiO'l1H'st')I')i dc llIaiol' iIIter!',,(· para o l'01'pO, arllHL ou sl'r\'i<.:o, tl'tIIL" lIIuito )ll'illcipall1lent.'
('UI yista :1]11' t\'io;oar Os l'ro('I'ssOs
dI' iust1'I\('ção das tropas, as COlltli(:tH'S ,Lo material
I' fardallll'llto
I' a (>xl'cu"ilo (los (li\',,1'''o, scni<;,os tl'chuieo",
progralllllla
qlu' até ao ,lia 31 II,' jall"il'lI (h' I'ada anilo ,11'\'(' S('J' J'('lIJettitlo á secrdaria
da ~Ul'l'ra, I' "'rá cOllsi(ll'rallo snhsisü·nt.·,
po<lPJ\(Lo l'I'g1llnr p,\r I'UI' a lIIal'cha dos ,('U'; tl'aImlhos "1II11'1:\llto p"l:I m""llla '1'(,I'<'taria 11", não SI'jlllll
cOllllllll1lil'adas
qll:\I's'Illl'r a1tI'I':tl,'tH'S; ('III todo o t<'II'}!".
}10rélll, Ú enllcl'(lida
a", 1II1'II.hr", ,Ia ('Ollllllissiio II illi,'iHtiva <II' '111al'lUI'1' Pl'0l',,,ta
flllllllluu'nt:ula
,,,111'1' 1\"lIll1pt"
qllt.·~ lU)}' CirClttHstaneias,

occol'l'(lnt('s~COH' tInha

!'t'l'

pnun-

pt:mH 111.. ''(lIIsi,l ..rada. A~ 'olllll\isso)('s (Lo corpo <lo .. ~tado
llIaior (' (IIIS ditf('rI'1It"o
arula,; COlllI'ptl' talllh"lII )lropor,,~
oflicia.'s 'jU(' (II" alll faz,,!' pal't,· ,la 1·01l11lIis,ã.o slIj,,'rior ,L..
g'tl('ITa.

_\s COllllllisslll" t(\1'1II <'lIl rl'gt'a Ullla ~.. ,~ão onLillaria qnim-:('nal (, as l'xtl'a"r(linaria
'ln" forl'lII pr,.,'isas.
I' "'I j>'ldl'llI
fun('cionar
«uan,lo I>.t ..ja pn'';('1Itl' a 11Iaioria allsolnta <los
!\I'IIS IIl1'lIIltl''''' ill('llIilldo 1I'('st .. 1I1111H'J'Oos rl'latorl's
(1",
]1:\1'('('1'\'('8
,Lndos para "rdll'
d .. dia, os '1111\<'" 1111:\n<loilll!w<li<!os, p(O,ll'lu ful.('I'· ". nh"titnir
por olltro 1I11'II1hl'o'111"
SI' Jlrl'~t .. a <,xI'n'('r n, f( fl'rida, fmH'<:'H',;; a falta (1(' ('0111
'lll\1'('ncia
dn I' ~('l' lIIoth alb, 1':1,.('11<10,,,· na acta a ,II' rida
(1(·,,!tU-:ll,'ào, l' '(Ilállllo, por f.llt,1 ,L, nllll1<'I'O, não \IodeI' hllv~'r S(', :lo, I:wr:u·.sl'-ha
ada 1'111 (P,,· I\(' IIH'nciollt' ""a
('ln'UlII tall"ia, "(III' Oll':lllllo.:;,· logo IIl1nl n'U1lillo. Ai'-ada,
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das sessões t1ev~'m indiear, alem dos nomes dos membros
presentes e ausentes. o resultado da votação sobre a acta
ali terror, o oxtracto (la correspondcnein
rccr-lrida, os inr-identes occorridos e as propostas apn'sl'ntadas
antes da
ordem do <lia c, ('m fórma (1(' conclusões, os assumptos
,lt'lihl'ndos
CHI ordem do dia, com tlesigl1a~ito nominal dos
,pie os l1pproval'aJn e reprovaram,
c o texto das propostas apreseutndas
sobre o 1l8SUII1pto cm disel1sHiio com 1\
r!esigll:lçil.o espeeificada (las vntfu;õcs a que tenham dado
lognr ; se ('st\·~ forem muito desenvolvidos,
podem não
traslnrlur-sc ])'1 acta, ficando no archlvo 11m exemplar rubricado em todas as folhas pelo presidcute, fazendo-ao
lia 1l1l·SJ\I:l.ada )Ilcn~ii.o d'essa cireumstancia
e do numero
-de ordem (PU' ali tiver o dito exemplar, Qual'pl(·r membro da COJllllli~sil.(I pódo solh-itnr (1'11' na neta ~o lavre n
declaração
110 8('U voto com relação ao assumpto
a cuja
resolução nâo tcnhn podido ussisti»,
Os pnrl'('l'rl's 11}ll'opostas das l'Ollllllissõ('s não sobem ao ,'!Inher-imcnto
superior 1)01' simplo« exposição ou participação tio seu presidente, mas sim CIII eonsultn especial, 11('x idnmcutc tundnmentada,
sobro r-arln assumptn, dirigi(h
a El-Rei pela S(·crt·tari;1 da gm'l'I':t, e assign:t(b PI los
membros lln'~entes
á Sl'~si(o l'm f)m' () asslIllll)to for 1"I1solvido, fazcndo os vogaps (lU' votaraJII ('outra as d('libt'rações approv:ttlns
a justifi(·'lÇi10 1'111sp]lILrado dá suA. l1is('ordaw'ia, I' os quI' iI cllas llão assistiram )lod('JIl t.amb(·11I
faz('r, por I'~\'l'i)lto e dllr:\nü1 os oito <.lias illlllH·tlilltos á
~essão, í\ 11!Wllll'ílÇU'O fUlH1àul('lltn(la tio S('u voto. Estas COII~lIltas são itl'oJlIllnnlllldas d.· Ullla llota d(1 l'('IIH'SS:t frita
1'elo presid\'lItl',
('om ('x}losição }lropria á('('I'('a do modo
('01110 o asslUlll'to foi tl':tt:H!O, t'lIlittÍlulo o St'Upan'('\'r :po~~oal qU:\Jl(!Ol'jll ('01ltrario a') uel'ordado.
Toda a ('OfJ't'~pOll(lt'llt'ia r.'lativ:l !Is ('olll)))issõcs (. llirigitla
A :l," r('l'~l1'tiviLo dn s('('rl'taria .la gU(,l'l':L, 1',110 fim 11<'I'mb
.:1I11l0, O~ S\'I'l'\·tarios
d(\\,\,,)) faz('r um l'(·]:ttorio gl'rnl do~
trabalhos, qlll', dq)Ois (1ist'tÜi(lo ))('Ia ('()))1Il1issft:o, (~ l'llviallo
:í IIlpSIlln. ~1'1'l'\·taria vara S('r illlp"('sso (' (listribui(lo,
1'('latodos qlll\ ~(·ri'í.() 1'('1lIli(1os ('11111)11só vohUlIt' 1'(\)11 o titul ..
"Hplato,'io das ('(mllllis~ü('s dI' íI))('rf\'içoan)(')lto das (!in'r~a~ íU11J:l>i (' sl'l'viços tio ('xl'reito 110 alluo (!to ... lo, - J)p('r!'to ,lo 1Ii dI' julho, o1'd"1I1 )I,. lf) ... , , , . , .. , , . , ... , . . .

C()lnuli ......
~c"" de

~·e(·cn""e.unen'to - :Etltas

('OI'lInjnSt)I'~ flllll' 'iO)):Im !l:lS n"pl'rtiVí\s

sÍ'(!t·s ,los bahros
ti!' Lhibo;! " Porto, I' 110S ditl"'1"'llt!'s ('OIH'l'llws (to r('illo, "
('OII1(1Õ('1I1-";(',IIOS bain'os, dI' 11111v('r(':ulol' (la l'nlll:U·il llltllIi('ipnl (p"('shh'nh'), (1(' elois ('id:\!llin>l I'lrgi\'\'is
}Iam ('1\1'~os Ildlllillistrativos,
(' III' tinis outros, havI'IHlo-ns, '1111'
":Iiham Irr l' \'SI')'('V\']' I' Sl'j:l)u p:l\'S ou tntOf('s dll man('('bos >H·I·vindo !lO ('M'1'('ito ou :L1')lladn, (' mio os lJ:lH'nt!o,
1'l'1'vil'ilo
11I.I:lI'S«(\((·1' Ollt,·O:-;tambl'lll (,]pgívl'i.~ vara ('nrgo~
adlllinistrativo,.,;
I' 1101\ ellw"'lhos, elo ]lrl'~i(lt'ntl'
dn 1'11lI1al'a,
quI' Ilr,·~idirá {~rl'slH'diva l'()Jllllli~sito, I' d(' Illmtr(l
(·idadilos Ila~ cOlllliçõl's jll. Ih·~i~m\(llIs.
lIlI'lIlbl'llS da,
('(llOmi8sõl'~
qt1l' lião j())';'1)I J!1'('lli(!t'IIt!'s tias Cl1l11ltrllR 11111lIi('ip:I(Il!, são lIolll\'adlls no 1I11'Zd\' outubro (h· {'atia 1lI111ll
l'i'I:tH ,·t'~fll'divas
('l\llIílI'I\S
Itl\lllicipa('s, a q\llW;;, 11:1

o~

w:.
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mesma occasião, nomearão tambcm quatro substitutos dos
vogaes nas c()udi~õcs do. cffectivos ; em LislJOI\ I' no
Porto designarão Igualmente, no mesmo acto, os vereadores que devem substituir os prpsidentes nas suas faltas ou
impedimentos i uos outros concelhos, os l)resiclcuí<'s são
sU4stituid'OS P'Or quem exercer a prcsidcncia da eamara ;
os vogaes effectivos sâo subetituidos
pelos substitutos
pela ordem da sua nomeação, e, quando 1&0 bastem, pelos
efli)etiv'Os ou substitutos
d'OS nnnos antcrlorcs,
t ambcin
pela ordem da uomcação, preferindo '01< do anno mais pr'Oximo e os effeetivos aos substitutos. É ao presidontc da
eommissâo que compete convocar os vogaos substitutos
para eupprir a falta. ou impedimento dos effect ivos ; r, em
Lisboa e Porto, quando falte o presidente da oonnnissâo
de qualquer dos bairros, ou não c'Ompan'ça O substituto. é
o respectivo administrador,
S(' o 11:'0 fizl'r o "01':11 mais
velho da commissâo, que o deve commuuiear á eamara
munieipnl.
Não podem sei' vogacs effoctivos (' substitutos das commissões de recenseamento
os ministros (' secrr-t m-ios d'cstado
..ffectivos, os empregados
das secretarias
d'estndo, dos
('orp'Os administrativos
e do correio e tclegraphoe, os militares em serviço activo, os juizes r empregados 'Ou officiaes de justiça, magistrados
e agentes do miuisterro
publico, os oonservadoroa do l'('gi~to predial, os membros
do suprl'm'O tribunal administrativo e dos tribunaes fiscues,
'Osmagistrados l' auditores administrativos
e funeeionarios
a estes subordiuados, os fuuccionarios (' agl'nt('s dt' policia, os empregados remunerados no serviç'O tio lançamento,
arrecadaçã'O e fiscalisação das eontri bllições (lo estado, os
.tirectores das obraI! publicas e ('mpregados da sua dependeneia, 'Os clerigos de 'Ordl'nS sucras, os fa('ultativos de
fóra das séd('s dos eou('elhos ou que 11'c8tas sejmn '08
unieos, os pharmacruticos
de fóra das sédl's dos concelhos
ou que não ten1uun ajudante legalmente hahilitado, 'Os
cidadãos privados ou susp<,nsos dos direit'Os politicos por
sentença ou d('spacho de }lr'OlIUneia t'OlIl transito em julgado, 'Os impossibilitados por mole~tia, os que ('XCI'C('I'l'Hl
funcções publiras que obriguem a residir fóra da séde do
cOlle('lh'O durante todo ou a maior partc do anuo, os ('Ulpregados do corpo diplomati(''O ou cOllsnlar portugtll'Z, os
funcei'Onari'Os de sanidade maritima e delegados c sull-de,
legados de saudr, os profl'ssores tle instrucção 11rill\aria,
os ('xduid'OS por h'is espl'eiacs dl' eXerC('I'('lll f'llneçÕ('s
administrativas,
e os ascelldcut(,s, desccndentes,
irmãos
ou affi~1s nos mesmos graus quando o motiyo d(' rxc1usão
seja supervenicnte
ou tCllham com algum dos ,'ogaes cm
exercÍl'io ('ste l)arrnh'sco,
P'Odem tarnb('IH cscusar-s!' os
'lue tiv('r('m servid'O no ultimo anno COIIIO eff('ctivos, ou
durante todo o anl10 ('OlHO 811h~titutos ou sllpp1('}Jh'~, os
que tivercm mais de Hess('uta e ci1l1'0 annos d(' idadt, 08
que padercl'l'll1 moh'stia que diHiculte o c:\:cl'l'Í('io <las r('~pectivas funcçti('s, os profe~sol't's offi('iaes d(' insh'ucçl1:o
superior. fleCUJI(iaria l' ('~prcial, e aquell.,s a tInem scjam
. prrmittidas csrusas por li'is l'8pel'iat!~,
E aos juizes de direito que compl'te o rOll!li>cimrllto das l'l'-
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~l('rl'('a dn 1l0mp;lçi1o (' IOS(01l8:l dos vogal's da~
vonuuissõcs
(qlll' sl'rilo rr-solvidua até ao fim dI> novr-rubru].
us '111<11°';d"v('11I ';1'1' dl°<1\l~idn, 110 pruso dr- d('7. dia!; n
contar da r-onnnnnii-uçâo
dn lIolrlP:lçilll, '11H> dlontro dI' tl'l'S
dius ('olltados ~o!J1'1' «stn data :IS ('i'lrInl'a~ mnnicipar l:! silo
obrig:lIlas
a fazer ao urlminist rnrlor do coucelho ou bairro
1° ao iuterr-ssado.
I) serviço d'l°Rtas ('omrniss()('s
é gratuito
.. ohl'igatodo,
.. aos
81'115\'ogaeH é Ilcfl'l'ido jur.unento
pelos l'I'~lllO('tivos prusidCIlt<o~; servem d(O socreturios,
S,'Il' voto, O~ ~1'(°l'Ptlu'in,
das ('amaJ'as 011 adlllillistra(',t(°H,
conforme a' (OPlIlIllio,õc,
tC)I'I'1Ild(O concelho ou bail'l'o,'pl'l'I!°IH'('IHlo-lhlos
nuthvnt ir-ur
todos os ade),; ali puss.ulos, rs(OUOV('1''0 Hlhs('l'I'\ or, 011 :-,,',llH'lItlo suhxvrevor, as ncrus qur- ~;to a~si!illadlls pelo ""g-aps jll'\OS,olltI'S, 1°pnssur, illdl'p,olldl'ntl'llll'lltl'
dlo d('~pacho,
,IS 101°\'tid,j"H qnr: <l'l'llas !IH'S tC'I'IOIll1',0'lu,orida8, Funccionnm
1I0H p:t(;OJ; muuivipuos
as <lo~ (oolll°l'lho~. l° 11:1casa dll.< arhninist raçôvs a,; Ilos hail'l'oso (°111nlldil'lI(Oia )lnblira ; a primeira sessão ('1nl' o, a dn ills(alla(;ilo (' illd(,]lI'llIll'lltl'
II!'
'ollyoeaçào)
tl'lll IOg'nl' It:t Jll'inll'ira '111illta tioira do 1111':1.
d,o .ialll'il'o, COlltillll:lll\lo lt rl'llllil"J;\O ol'dillal'Ía I' l'x(l'IIol'di.
IIltl'iallllollt(O llOS dias Jll'l'Íixndo~ 1)('10 1'l'I'sicll'Jltl' }II II' (Odit:W8 \0 :llllHlllCios PIII doiH Jll'ill('il)}tlo~j'II'llalos
da lo('alidadi.
h.l\,\011110·oJ;; 11:10 f'llllc(,iOlllllll \ alidallll'lltt·
S('III a lIIaiol'i.l
dos \ Og':\(,S, I' as ~lla~ dl'lihl'l'a;;iilos ",lo tOllladas por IIlaiol"ia
ah~()lllta dI' "oloH. t(Olldo o pl'l'sic1I°Jlt,o voto dI' qtlalidadt
lIOS ('asM d(' 10IOpat<', Os \Ompl"og.1I10 illlli'pclI •• \\'I'is )Iam
'\mdlial' os trabalhos
IrestllS ('Illllllliss;)c~ ~flll os du!! .1°crctal'ias
lIas rumarus IlItlllicipa">l 011 :\llmilli~tl'n<;õeos d'b
hail'l'o~, DOIllcados polI' I'stas eOl'porfi<;<'il08. S\OIIl (lil'l'ito a
IlIniol' 'I'JlI'illll'lIto,
!'ara d'OSiolllJllollltO dos SI'I'\'içOH 'pilo Ih", síio ill(Olllllbidns po·
d\Om aR l'omll\issiil'H ,II' I'IO("'IIS"HlIICllto soli(Oitar do gO\'I'1'1I0
as 10oll\'(°nil'lItI'H iIl8t\'IIIO;;,';(.~ )lO\' illt"1'lIII'dio dll~ gollVI'Tlladol'lo~ ('iYis, (0 t<'lolll {\ dil'l'ito dI' ,'It:\1I1.\1' })('I'nlll" i a~ pio _
~oa, '1Ulo lltr. ,Ipl'01l\ 1'1', 1,(o.,idt'lIt"S no (OIlIlIO"lho, pal'l\ !lll'
Jl(odil' ('om rt's)lloito :18 Itl)(')ol\<,,'íl'~ dn )'1'CPlh,o:lIll1°IÜO (' 1',0_
i'la1l1a<,''''':I aH infc)J'lIla~ollloH. '111'° ,:" .. ohl'igndas
II pnostal',
:;oh .i111'1\111\°11
lo ; lIS Jl"s~ ..as 1'Iosidl'IItlos 1'1"1'.1d'l 10r\IU'l'lh" II'
jllllnil'icla~ }I<,lo 1''':i)lI'C'ti\o ,ullllilliMrad01',
n 1''''1l1i~i;;ILOdll
l'Olllllli SU\'S, 61°11110a~ illtill'III.II;"loS jlno,tadas
T(°dllzidns n
auto,
.\s l'Olllllli" 'I(' (OOlllprtlo o 1'01"" '"illll'lI to du ]t'gitilllitladlo
tia
f'altllil (lll i1l1p,odillll'lltoH do. ,ogal' • 1'01111'1',°111'''' )l:\I':I "
.i"i? 01(0dil't'ilO,~.\l'ti~n8]
,u II :!I. d" 1'(°gldallll'lIto
dn
H{'I" iço. do 1'\°I'ntt:lIll1'lItO. 01'.11°111
11.0 I!I, :,O!I, f>!O.:d I, f)l:!. ;.t:;
OU1})Ullhin.
dc' uhtJul)o,,", (lu (',,",c·o}.. tio
('_ prc'ito
Todo.; o allllllllOS rl'" ta 1° (Oolul' tno 11jl'il ..s an l'(o~ill\lon (0 dispiplill:1 IlIilitnl'; oS '1"1' t'0TI'III ]ln.
I:IlH d,' prd
rnn,titnl01l1 1°01:1100lllJ"'lIhi:\, '1'". 1(,I'li 11111filrdalll"lIto C'sJlloloial 1°SI'I',í :H]lIa I'! 1'1.11la 11:\'0 I'ola,
.\I'tigo :10,"
da cal'la dio ll'j dI' I:~d,o lIH1io, Itrdl'llI II,' :!tl",.,
o" o'.'
II:!
C()Ju),('llid
.. ,,", O lIIalllo,,],o
vi lIalllllollt,o apto
pnnl
ti . (o)'\'i;;o al'lh o '1\1\ t'nl',olll 1'llIonlltl'adoR
111'111
" .tl\'1l p ••
'ada )11'10 (·Ollllll:l1l1lallt,. do di tridn do' 1"·lorlll.111I 1110, '0
os illdh idnos, .lÍnda 11"(°ali tlldos lia 'o '1Il1dol ri' 01'\01.qll'o
1,l:lIIlIWÕ(OK

0
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sa ir ,lo coutincntc

ou ilhas

a(lja('('ntps

sem pas-

suporte, ou fuzvndo uso dI' passaporte
falso, depois de
julgados nos termos da lei, spl'ào ('ompcllidos
ao serviço
activo, c só 1\1<'S sl'ní. dada a 1i])(,I'(\:III(', sob fiauçn. quando
a 1'l"lul·ira1\l ,. pelo pm80 ,II' trinta dias, para pl'Ovar('ll~
'jU~ estão euiupriudn ou j:l ('nm)ll'irarn
os )l1'l',·pit08 da 1('1
-Io rocrutmuvntn,
Sl'llllü o valo)' du fiança arbitrado
pr-lu
~Ulptol'i(h1l1l' udministrnt iva, (. por l'lle bl'rlt ('x('(·tlfa(\o o

fiador SI' n;to apresoutar o afiançado no praso ,1(,tres dias
«lepois ,Ir intimado l1a;';\ isso. Esta!> õlul'tnrida,I"8
dI'V('m
"m]lregar
o iuuior cni,I:1(10 ('1\1 .lr-tr-r c enviar os indivi.Iuos n'cstus con,li<;''''8 ao cnrpo militar mais proxiu}() para
<ercm examinados ]ll'la junta
1'('ginH'lItal
l' mandados
alistar,
BP não forem julgados
is('ntns do ~"I'viç,() militar;
ati nuctnridadcs militares <Ip\,pm igu:tlrn('ltt,· detr-r os maucebos ,\to que ~p trata,
('utrcgat\llo-os
imnu-diutnuu'utr'
:'t
auctoridado
administrat ivu ou poli cial l,am os clrl'itl)~
1\U'IICiollallos.
O cOl\\pcllitlo 'lue t"lIha nota ,II' J'('fr:\!'btrio
11\Iuta ,It' (·1I1S8iticaçuo, para o qUI' o COIl\l\llUHla1\t<' do 1'0l'pO ,I('v\' (,1I\'ial'
;t secl'dal'ia
<Ia ~\H'l'I':t a ('OIl\"'lIi"lItr'
proposta.-Al'ti~os 1 lU.o a 151." ,lo ]'('gnlal\\"llto
dos st'l'viço,; ,lo J'p('l'lIta1}\(·lItO. onlt'lll I)," 1\1
' ...• ,
,,. ,,
, ..
570,
CO'lllpet~ncia
disciplinar-A
tlo~ POlllllulIHlantes !lI' h<lteri;,!;, 1'~'1n:\llr()('s I' ('OI\lp:\lIhias 1I('8t:1(':\l1:\5 i801all:\I\\('ut(,
no ultramar.
é :\ illdicad,l 110 ~ u1Ii,'o !lo arti~o (;~.o (lo 1'I'gnl:\1\I('uto llisciplillal',
emqn:illto
a" unidades
'Lu(' COl\\tnllll!\;\lI\ nào sl'jaJII ag:gJ'('~atlas
a outl'a~ sob o
cOl\llllan,lo d,' oflit'ial a ql\l'Il1 ]l(,I'tl'n<;a I'sta ('OIl\I)1'tl'lII'ia.Dpc1'pt() lIe :!K til' abril, (\rtl('1l1 II." \1. . . . . . • . . . • . . . . . . . .
'Em especialO mini.,ll'o dll fj/lel'l'(I rx('n'", ,'m lIome <lo
U."i, a a 1I("to1'i<la(\(' sUjlt'1'illl' 1\0 p'x(,l'ei to ",11' ",' ~a 'Ina li,latll',
,'ompl'tl'-lhl'
maJltlar r(,Ullir o COll~c1ho sup,'riol'
t\(' disl'ip1iua tio I'.','xcito,
i 1\\ P 1>1' fi p<'na til! ';<'lmra~ào do s"l'vic;o,
dI' aceonlo
com o pan'''('1'
,lo lIH'sltlO "o1\sl'lho, a ,Il' illactivi,I:HI('
tl'l\Il'0l'aria
hl'1U ('01l1O totlas as ,Ia ('olllpet(')\('ia
dos SPIlS uhol'lliuadns,
" allg'llIrlltar,
(Iill\inllil', Rllhstitllir
(lll fazür
ce~sal' as i\l\l'0,ta~
por (IU:\I(j111'1'atl!'tn1'i,ladl'
milital';
igual ,.01\l1H't"I\('i~~ t('m o I;IJlJlllllliIdultle
(nI r/llil'
do
1',"('I'cilo
,'m 0111'1'01<;,1('8.AIIS CIJIIIIJlIIIII/IIIIII'.'
di rlil'ú/âIJ COUlpd,' o 1\\,11\11111'
I'Ptlllil' li' ,'on""lhol:! ,I<.' ,lisL'iplina
dos ('01'pos ou ("tnhl'l"tillH'utos
,oh as SIUIS 0\'(1('118; dar baixa
d,' ]lOS to, dI' acconlo com pal'('('1'1' dos 11l1':in10S cOlIsP]hos.
,'l8 1'1'1I,a, ('on\ ~r:III11a\ãj)
~UIH'l'iol' a ;wg\lu<lo HHI'I<I'nto;
impor
a pl'lHl d(' prisi:io ('OJ'J'f'éciollal atl' "iu!,' dias aos
oHiciul's,
Illl,ll'l'lI!a
aos toa1'gl'ntos " :i('t;:;l'uta aos eabos "
solLhttlos, (' (ld"rllliuar
as pl':I<:a~ 'IUt', ]Idas faltas pOlll1III'tti,las,
,11'\ all1 l;l'l' tl'llllsfl' 'idas IHt\':I as j>I'<I\'illci:ls u1t\·i\lllarin.l:l:
i1\l}lOl' 1"'1101'; i"'Il:lI'H Ú~ ,Ia C()III!lI'!('III'ia
d{l~
,;t'US Sllhol'llinados,
" :tngtl\"t1tal',
,lil\lil)l1il'. ~lIbstitnil'
on
fazpr C(' S:Il' IlS i\l\post,t
Iwlos Jll"~JI\O •. (I, rlin'c!OI'C8 ti"
-',:cl'clw ia "" .QII/TI'II. (((/millill'(II;r;/J lIlilill(I'" ('M',J!II dIJ ('xc/'
"IIIJ, I' O CIJlIlllalll(wde.<
fjCi'llI S r7116 I/r/JIII~ I' do rol'p" ""
('"Iad" mui,,/, (' <I cO/JII/IlHIII,"d,
lIIiiilrll'
tlll., AI'o)'I'S CPlllr(/('8
]lara
todo o al'~hil' ..la~o. ti'cl\\ ('<I\\\l'd('Il('i;~ ig-I\al á (Io~
<'(Inllllllllll:lII!",
(I,' ,li\'i~H()1 ('0111 I'''~lll'ito
aos illllivi,lno:l
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sob IIS suas ordens, quando II~ infrlll'('Õ('~ forem praticadas no sorv iço tlt'pt'lId'·lIt(·
das III1'SIIIIIS din't'ç(il's,
COIIImandos ou inspecções. Aos c()m'fllI!II("IIII('.~ dl·l;rigadrr I' IV'
g('nt'ruI'R inspcctore», durante o período du iIlS)I(·(· ...iio, COI1lpdn impor II 1WlIll de prisão correccional até dl'z dias IIOS
offivines, vinte aos sargentos I' trinta :LOS cabos t' -oldados, !' bnm assim tOt1UF H~ iguaes :\s tia competcneia d08
seus subordinndos,
(' augmentar, diminuir, subsfituir 011
fuzr-r cessar as impostn« pdos nu-smos : igual competem-ia
têt-m parn com os individues soh as suas ordens, 0'1; 9(>1'('1'aadores das praça» dr 1." ela».•e e os eomaumdantcs miiitareli da ltl(1I1elrr~ r d08 Ar;m'e.. orieniae» (' occidcnturs. Ao~
commandante« dOH corpo . , COIIIP(·tl' O nuuulnr reunir o eonselho dI' diseipliua J'l'gilllental
pam julgar O~ sal'~('ntOt:! li
Illlcm 1(('''11 ~I'l' dada baixa 11('posto, t' os cubos {' Holllado8
IIIH' devam 8('1' trnlll\ft'I'idOI:l para as provincias ultrumariuas ; dar baixa dI' posto, 0(' 11('('(\1'(10 (' m o }I:\I'(' ,(,1' do
mr-smo (,oll~('l"(), IIOfl ~1'J.(luHlos ~nl'J.(l'lIt.o~. I' IIOS ('111101<fI\'1ll
('~RI' 1\('('or<1o; illlJlOI' uIlI'lIa
tI(· prisílo ('OlTI'I·('ionalllt~
oit ..
dintl aoa ~nrJ.(('ntos P quinze aos pahos (' ~()Idl\dotl, t' 11.di!:'"ipIinl\r até Cill('O dia~ aos ofli(·ial'e., tll'lt. nos ~1I1'J.(..ntos I'
vinte ao~ ('11.110 (' ~oldatlos, Ilssim t'OIllO to<IU8 II~ iJ.(1111t·,I\~
dn l·olll]ll'tt·ncia
do,~ ~(,IlS sllhol'djnlldo~
I' IIl1glll('ntRl"
di1I1illllil', ~Ilh",tituil' ou falo('!' ('('~sal' RR illlllO tAl< )It·lolI nU' mo~; igual (·olllpl'f(·nl·il\ tC'cm 08 oj!iCÜf('If NlllW1'im'('8Chf'!ex de
('Hlab('leciml'/lloil ou I'l'pal'tit"ieH 1I11/illll'l'H, .Aos officillell 81/1)('rim'l'fI
do,. corpos ('ompd('
r"pl'(·helld('l' 08 ot1iCillt'H; impor
a pClla dI' prisão di~(·iJl)jnllr até ('inco diHfI 1\01<Ill\rJ.(NltO!!
c dez ao~ ('nho!! (' soldados, li dr dt·tt'll('ílo IIt6 d('z dinH RO~
snl'gclltoR (' "int(· nos ('ahos (' 801<11\110', (' a dI' g'lIl\rda.
de ca~tigo
ntó quatro ao~ Rnl'~..ntoll (' oito ao caboll (.
soldados;
1'(']11'1'1)('11(1<'1'
<li:! Hllr(.rl'utos 111\ pn'8ençn
<los dto
igual gl' dultçll0 (' impor penltR idf'lIti(·u .. 1\ da ('mlllll't('IIcia do~ ('OlnIt1IUldllnt(!S di' ('ompnnhill;
qUl\ndo U IU'('m dl\
pTo})I'in. t'oUl)wtcll"ia,
sCA'undo o que IUJui Jlws '. pr ('ripto, dI'Y('1II )Ilu,tidpal,(,
101!0, }lOI' e 1·l'ipto. ao ('OllllllRndautc do N1T}ln, Os lI.Diciufl< '''111)('1';01'1'8('omfllllll(/(IIldo
!m'ça.·
8('P{(l'OtlIIH dOIl corpoH C o~ rmnmoll!llllll,'x
ti,· cIIITI))(lnhiaIlIJIlP
dpijta('Rn'm
i8o)adlllll(·ut .. )llIl'Il IIR IU'o\illeia
ultl'llllllll'illll
têl'lIl,
('om l'('~p(lito a (·tlt!l8 IIttl'ihui<:üt's,
id('nti('ulJ ás dOM
1'I'sp('ctiYoll
l·nll1l1lalll)RIlt!·S, ('010 ('XI')1I8ilo da 1"'111\ d,'
hni a di' J!o~tn a ~aTgcntos (' (·a.hOR, (' da. ()I' pri~ilo dit!ciplilllLl' a otlidat'l!;
iguap~ I\ttribui<:" s t .('11\ OH Cllpil(il'
ov.
l~tfici(lf'Il ~mb1l1l1'1't1ll8 chlff8 d~ ('Ilabf-lemmenloJl 1111 "~JHII'tjÇU"1I
7Ililitarts,
I' 08 Cllflllllandarlie,
dr' !orçal' C01ll organi (lç',,,
militar úulepl"lultnlr, )10(1 lido (·8t(·~ ultimo, I)ar hai II II ,
posto nos I'l\hos, AOII Cll1l1l11lm(/,/fIi.el di' cllfnp(lfIlIi" competI'
impor a penl\ dI' Ii·t n ...ão até. cinco <tinR 011 1:I1t1'A' IIt
P
dI';'. aOA (II,holl (' tloldnd"8, a <lI' gllll1'(!UH tIl' e stigll at
IIUIIH 1108 flargl'ntotl
I' fjll:ltro
!lO>! Cllbo
(' flt,ld do • c a ,II'
flll'llinn
Iltó oito !lns Hol,ll\lloy; r('ltI'('U('lIIlt'r IIS iUUA't·lIt(l.
lia prl's('Jl<:a dll~ otli('illl' lIn ))1' 'pl'il\ ('I1I1I]1:UI ia I' o (. llOl
11ft 111'('11(111 '1\ dOH ('ahos tllUlbt'1ll lIl~ l'olll}lRnhií\,
I' N·pl'(·ht n-.
d('l' O~ ~Oldlldl q, No ('ollll1ll1udo (II' !lI' tRI'IUlll'l1t08
lU lIilig~'n('i" , os r.1I1,jl(7rH (e hUl1b('m qlllllldo l'IlIH'<lrr lU ('lU . prViÇO ('0111 }lrnçnR dI' outras ('Olll}lllllhia ) I' 08 oftiriu!" IU-
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têem igual oompetencia que 08 eommandnntes
de -eompanhias, e os Hargentml a de punir 08 cabos e soldados até duas gun rdas de castigo, e os soldados até
quatro; (' os IInlllul7It!anleli di' .quarda8 até dois quartos di'
sentinolla não cOO>1l'CutiVOR.
- Artigos (lO.· a 75.· (>
(lo regulnmento disciplinar de 12 de dezembro, ordem
n." 21; , , , , , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , , , " 8H1. 8~.~, 8H3, 894, Í'\I,
Em geral-Todo
o militar que exerça ('omTlHllldo é competente para impor penas disciplinares aos iudividuos qUI'
estiverem sob as suas ordens irnmediutas, podendo a dI'
«dmoeetaçõ» ser applienda por todo o militar. verbalmente
ou por eser'ipto, aos Indivíduos dI' eatr-goria inferior. A
intimação de ordem de prisiio ou detençã» póde ser feita
aos infericres por todo o superior, quando o julgue eonveniente á disciplinn ou ao serviço, devendo a dlll'açil.4'
lIa pena ser doterminadn pelo superlor competente para.
}t impor, pnrn. cujo fim. o qlH' não tiver 1'8SI\compotencia,
devi- dar logo pnrt« por ('ijcript() ao chefe (lo corpo, estabcloeirnento ou r('partição para 1'1'solver como for d.· JUIItiça, 81' o. detido for 81'U subordinado, f', '1IIando o ni ..
soja, enviárá a pnrti('ipaçi1n no ehefe 110 militar pr ..~o 011
detido; a ol'(le01 de d.·t(·nção 8Ó é Iwrmittida II.. um 8111'gi'nto II. outro I'Ill easo de usurpa!,':io de attrilllliçõc8, d"
ahuso de anctoridalÍe ou provoca~ito :í indis(·iplinll.
Todo o sllperio\' tl'm competcncin para illlpNlir qll(' qualqul'l'
inferior (ainda quI' não l'sh'j!t sob as 811as orlll'n5 ou nill~
pi'rtença ao mesmo I'orpo) I'omml'tta nn su:t }1I'I'sença infrneçuI's discip1innr('s, c cm flagrltutc delieto ou .11'~rand('
infracção é obrigado I\, intimar-lhe ordem dI' prisão. mandando·o dett'r em logar apropriado,
I'ntre~:\I-o a umn
sl'ntinella e até mesmo reron'('r a mei08 violl'ntos que
sejam nl'el's~arios para mnnter a lli~eiplina s(' a~Rim o
exigirem I1S colldiçue8 dc ~ravidad(·. dewnllo participai'
logo, por eseripto, ao ebefe do corpo, estah"I('('inll'nto 011
rl'partição
n. que o dl'1inqnent{' pprtl'uça. os f:wtos praticados 11 08 meios qUI' empre~ou para. os r(·primir.
O militnr que lião tem ('ompl'tencin para punho, limita R
acçlo a llarticil)ar aos ..1lef,·8 Imm('(liatoll, vI'rhnlm(>nte 011
por 11l!eripto, as f,t1tR~ q\U' prosendl\r ou de (1'11' tiver noticiu, eomnll'ttidaA T,or militareI! IIpUS infi'rinrell (('om
e. eJusito dn. admootn"çlo que ó da eompl't('ncill d(> todo~,
(II' iDtimar ordem dI! prillM ou deh'Dl,'ão, e illlPl'<lir, nu
sua pr\'scnçl\, o commettim('nt() dI' illfrl\('!,'ue8 di~(·iplinR.1'(,8), e Me o iufraetor pcrt 'ue('r a ontra. eOI'pOl~lção,deve a
participação
81'r feita. por cscriptll, para sl'r enviada ao
chefe a que pcrtl'ucer. 8' o infrl\ct()r ('~ti"('T de~emp('nhando serviço sob a dcpendl'neia d(' outra allctoridad.·
militar, () sup('rior, no liSO da Rll3. eompl'tl'nein, deVI' (lIu'
('onhCl'im('nto a essa lmetoridade dn~ rl'sohtçõP!\ que tomar.
O offieial que assumir o eomlnando ou excrc"r 1\8fum'çcl('g
perttln!'cnt('8 a outro ofli('ial d grau Ku(wrinr, l'fllquanto ati
dcsl'01pl'nhar, t~m a comp tenda disciplinar ('I)rn'''pondl'nw á gradual,'i1o do qn\' foi EUh~tituÍl'; it-rnal t'OmJ)('tl'ncia tÍl\'m Ol!comJRand:mte~ tios dl'stacam('utns quando tivpr('m
II. corre pOndl'tlcÍtL int<,rceptada
com () IIH'Ucorpo,
Il cDlquanto dUrRr ('ssa inh'lTupção, não pod 'nllo toda,'if.\
baltel'nol!,
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impor fi pClltl (lr baixa de posto a sargentos
e a cabo , ('
a dr priHão disciplinur a officiuus. O superior que tunhn
(Il' punir um subordinado por infracção a fllI\' julgue COI'l:('~Jl0Jl(l('l' p('ua superior :\, da 811ll competeucia, deve ]l:t!'ticipar
o facto, }IOr oscripto, ao seu ('Iwl'(' imm '(liato, o
qual, se o outendor justo, lhe appli(':td
n puna cquivalentv
,i falta eonuuettida ; porém, SI' o superior \'stivI'1' cm ::<erviço fóra do corpo, a ]larticipat;ão
s(,l'à euvinda ao commandante
do regilllento, <]11<"quando o julgar l'oJlvpnipllte,
providenciará
para qUI' rr-colhn no corpo para ahi CII1I1jnir a puniçâo, Nenhum superior pÚIll' d('ll'g':tr no suhordin:uJ"r,. a compctcuciu pnru punir 1[:lC 1I1t. I'· confcridn, ('
somprr- t:ue ao "I'H ccnhccimeuto clt('gnl' dirr-et ameutt- li
noticia da falta, II('vI' :t]lJllicHI' o castigo nu-rocido ao militar infractor. quando lIUO entenda qll" li 11PII:\ applicavel
cal»- II!\ competcur-ia
do subordinado.
_' ilo é pormitt irlo a nouhum militar, soja ,II' 'IUI' g'rttllllaçào
for, arlmoeatur qualquer inferior 11& l)l"'~I'llt;a (]I' 11111 supel'ior,-ArtigoK
50," a :)\1," (' {;9,· do l"1'g-nlalllPlllo disciplilIar d" 12 d(' dl'zl'lllhro, ordPllI n," 2{;,. , ". 81'\\),1-1\)0, ti!ll,
8\1::
·Coln»é1.Cncia
C proce",
o dü )UOOiUO._·rlO
no,,", ])Oi"Ôtos
intcriore
('ll1. i fnnpo
<1<"
~u.errn
- I h'en,tada
a Illohil iHa'::lo, " I'm tl'lIl]lO d('
gUl'l'l't\, OH po~l"s dI' prill1l'iro enbo I' tHll'O"('nto quI' Yagal'l'lll, (' quI' 11:10t'or('1\I prol'lI('hidos
pOI' praças j:'L hahilitadt\~ ou IIl'Olllovidas pOl' distineçi'io no c.lIll]lO 01\ hatalha, sl'l-o-huo scgundo as ~1'A'l1iJltl's l't'A'ra~: as \'aral1l1':tti
dI' primciros caIJO~, pl'li-1S 8.'glllldo,; I' ~ol"adol:l proposto,",
Jll'los COIllI1l:1l1dant('8 di' todos n~ ('ollll':tuhias ou 1.atl·l'ias,
'JIH' saiham It'l" ('s('rl'\,1'1' (' contl\r. tl'nhalll lIolll l·olllJlOrtalIlcnlo I' dado }ll'oYas de zíllo !lO dl·selllJlI'nllO do 8cn i"o.
l'gcoJlH'Dllo o comlllnndantl',
"1111'1' os pl'OpO ·Ios, os qu.'
julg-nr llIais lIpto~; para ()~ dI' >lrg'lIlIdo ,,;U'g"lIto, (11'\"1'
I) l'OlIlIlHwtlantl'
do l'I'gillH'1I10 111(\JlIlal'rl'lIllir ullljury COIll]l"~!{) di' tl'I'S "tlici:lI'~,o qual, Huhllld,tl'lldo os ('audidatos
a lllll (·,mCIlI'i;O Stlllllllnl'io. os cIHH~iti"lIl'1í por 01'(11'111du
1I11'1'ilo ah.olnto, ]ll'lIlHO\'l'lIdo ('111tH'gllitl:t o 11"\' th·pr por
lllui. idolll'o I'lItn' o" :l]lpJ'o\'adn~i o .11' Jll'Íllll'iro :ll'gl'n10, ]101' llutigllidndl'
1'1111'1'os 81'gllllllos d(' 1111'111111' cmllport.\Il1(·uto, hahilitado,
COIli O 2," I'lll'~", \', IJIIIIIli lo o, "ilo
Jlllja, p01' :lI1tignidade
CIIII'I' toclos os do rl'l;illl~'l1to ('lllll
I'XI'III~ilo dOH '1111',Jll'lo RI'Il (·Olll}lo!'taIl1l'lltO. >;1'III!II !llJ'lIl'l1\
di~1l08 dI' III'0tl10t;ILOi as dI' IU'/..('(·lItoajlldtlntl' NUOjlrt'l'l1chida!l Jll'h f""·IlI,1 l',t:lIH'II'('ilItL "11l t"I\I]IO di' )la;!, L'as
t'OIllIHll1hias lIa :tlhllinist!'lll;ilo
lllilit.l!' a \'111'atura, d..
p!'Í1I\r.iJ'o caho RiJo )11't'l'llchidaA jluloH 'H'g-tllldllti I' l!llltl.t
do~ <)111'sOU!l\'I'CIll 11'1', I'M't"'VI'I' I~ (""11:11:, 11'1111.11l1
"Olll
l'ompnrtallll'llln
" I)lO,tl'l·tIl zt'lo I' ]l('ril'ia 1111 l'III1\))J'Í1nl'nto
ii 8 a II, dl'"!'!'''
('. IlI'l'ial'~, }ll'ollHlv,'udo"
('lll·f.· do
I'n it;os adllJillistrativo.,
e sauital'inH O" 1(111'!'lmsill1 1'1 III
lllai~ aptos; a~ di' I'gUllljo I' pl'illll'iro
al'gl'nlo I" rl'itll
po!' :tlltigllid:uh',
SI' onll'as ciJ'l'ullhltall('iIlH d., hom, PI'vi '\1,
d ,iti.lIll1'llt,· I·Olllp'O\ adas, lIito 1'1"'OIlIIlII'IIIIIlI'I'11I a prd'!.'1'l'l1l'ia,
\ di"till('~'llf) 110. IIll1pO Iii' halalha di Jl 'IISI1 pal'a a jlrolllo.(:in todas II I hilitat;t,(.,
(·\ig'idn,,-.\I'tigo~
,1;1.° I' ;;I.~
o
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do rpg"ulanwnto para a promoção aos postos inferiores ao
ex preito, ordem 11." 14
43G, 437
Conc.u·
...o-Vi(lp
Itequtumento para a admi,mtw «os loqa1"1'8 tl« cimrgit)o
ojudante.
Concurso
pnra
o,,",}">o,,",tosvago!Ol de segundo
c pt·hueiro
sargcllt·o
- Para ~I'r
adrnittitlo a «ste r-oneursn, a 'lul' ~Ú porlvm concorrer
os intli"i,lIlOS da elasso iuunediatameute
inferior, é
illllispl'llsavel ter bom comportumcuto ; tor, pr-lo menos,
noventa ,lias de serviço de oscula, 110 seu posto (u'esto
tempo não se desconta o 111' t'rat arm-uto ]lOS hospitaos,
(!uan,lo iuferior a quinze dias, nem o de 'lual<jlH'r licença
até oito) ; pertencer ao offectivo <lo corpo durante os 110"puta dias que prl'l'c,l('rl'1I\ a data da uhertura do con('III'SO; ter as habilital;i"es Iit ter.u-ias exigidas pura a 110vn
g-raduaçilo, «omprovadas pelos re~ppptiYOS ,'crtiticado8 se
não ('stiY('l'e1l\ averbadas. p qlH' são, p,na ~!egll1Hlosarg"cnto das ditferrJlt('s arllla~ e ua ~.• (' 0.' 1'()lllpanhias da
a,llllilliHtral)u.o militar, appro\'>lção no l.0 1'111'80 rlas oseolas regill\cntaps. e. l)ara prunoiro s>lrgl'nto, approvnçâo no
2.° ('I[1'SOdas 1I\E'SllHIS
('s(>l)la~; para segundo (l prillwiro saro
gento da 1.' ~oll\pallhia da ndlltinistntção ll\ilitar, o 1'0 cnr~o
,las !'scolas rcgiml'utaes (' cnrso ('[I'lll('ntar <lI' I'nf('rJlll'iros.
~:lo pO']l'lll s(')" :1I111\ittidas ao ('OllcursO as ]l1":l~as po))(h'lTlnadas 1'111 ('oIIHelho 1[(' g""rra n p('nas dI' quI' rrsult(~
haixa iii' jlO,to, (ln que tl'uhalll soffritlo pl'nas di,\('iplilJa1"eti qllc inhil.am
a rl'allmissão, 111'111 1'01110as qU('uão tive1"P!l\
uoa iufin'mação <lo C0l1111HlU<lantl'
,la companhia ou
h:ltl'ria, (' as que se :1I'han'1II110go~o dr qualfJnpl" lic"Jl<;a;
(' não são adll\ittillas :is )1l"0\'a8, ('OJlH[Uanto Il tenham sillo
ao <'<ln(·urso.as Ijlll" no dia Pffi 11'Ie M' veriti"ar qnalqu(')"
daR provas, ,'stiVPl"l'lll sott'n'lHlo pena slll'l'rior a tro.;; <lias
dE' dl'tCll,ào - Artigos ;,.0 a H.o e ~ a.o <ln artigo 1~.o <lo
l"rgulmnl'uto para a prolllol;ào ao~ pnstOH illfl'rior('s do
I'xercito, 01'<11'111 11.° 1.1,
4:W, 427, .l2U
CondecornQões
- Vilh' Mcdallw dlt RHin!ta D. Amelia - Ord"nl da Torr(' p R.'p,ul(l.
ContliC'")õe!iil gerneloõ IHtrU
n I>rolUO\"ÕO
do,..
oftlcln.e!Ol
cOlnluit'en1"cliIl
e
IJ.H.O
(·ontba't<'.lte!Ol~)lai()r
aJlti~lIidarll'no posto anto-

rior, !l01ll l'OlIl)lortallll'nto civil (, Illilitnr, I' aptidi10 pr06~
sional (' physil'H, tllllo comprovado peloK dO('UlllPlltos I'
infoTlIlll<;')('S PXiHtCl1tpSna Sl'cl"etaria da g'lwna, de\'cndo
,os otli('ial'~, anh's <1(. ]))'olllOyidns ao pnsto 011 graduação
d,' major on gelll'ral, Sl'r suhJllrttidos Ít jl111ta ,Ic inspec<;ão dr saudp.
~:lo são aümittidot' Ú~ pro\"as thpori"a!l c pratieas, estabpIpcirL!s ]Iam II promoçiio :t g"('!lpl'al dI' hrigada, os c'Ol~m"ill
'ln,· não tiYl'1"cm o ""1'~() d:1 arma 011 ('orpo n quI' pl'rt"D
(·('T('lll.
I'om ex"ln~iio dos otlici:lI'~ slIjlPriores existl'lltl'!I
:ttt: lU dI' jalll'im dI' lH!I:l. c dOM('orollris quc, pOS~lIilldo
a.. ('on(]jl;f"'d panl o a('I'p~~O, Ihl'!; jlcrtl'llCt'1" :t prOlllo<;íi()
até :31 d" dl'ZI'lllhro dI' lí'~H;; I' (lf' IIlII', ~"IHlo dI' illf:l1lteria, C:l\'allal'ia Ol! nrtillll'ria. lião tiverem ('nmlllalldado
dnrant(' mn :1Il110al~lIl1l r('g-illlrnto on a I'scnla prntica da
sua arma: H"lldo u,' engl'llh ..ri:l. llaO tiYl'f"1l\ ~l'l'\'ido dn-
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ranto igual período no J'(·git.llt'nto ou respectiva
escola
pratiea eomo offi(·iIWS SUIH'I'lOI'(lS;e do corpo do estado
maior, não tiverem exercido tambem durante um anuo (I
cargo de chefe do estado maior. Os commandoe das guardas muuicipaes
e fisoal aproveitam
aos C01'OllCispara a
promo\'íto a grllerál do brigada.
Para a IIl'Olllo\,ào ao posto de major, lião são igualmcutc
ndmittidos :'IS provas theorlcas r- praticas os cnpitiit's ([U('
não tiverem. sendo de iufunteria, eavullaria, artilheria t'
engenherin,
commandado offeetivnmente
durante
dois
annos uma oompnuhia ou hatalhâo, bateria Oll grupo da
sua arrua, (' sendo do corpo do estado maior, sorvido tambem dois annos no quartel general de uma divisão militar, eOITlex('11I8110dOI!\qlle torem lentes ou lentes adjuntos
da escola do exercito, d08 que até 31 d dezembro <lolS!!7
possuírem torlas as outras e(lll(lir;iks exigidas para o aecesso c (los qno até 10 de juneiro de 18U5 eram lentos de
algllmlt das escolas superiores c o uuieo capitão <til , lia
1I1eSma data. ora professor no real collegio militar. O~
commandos das r-ompanhias ou esquadrões (las guardn ..
munieipaes (' fiscal, t' serviço de adjunto lia escola dI' torpedos aproveitam ao; capitães pam a promoção a III. jor.
Para a promoção a tenente ou primeiro tenente só o podem
SCI' os alft'l'el! ou Rt'gulIdos tenentes
que tcuham também
fdto dois anuo!! de servir;o ·lfectivo nos ('()J'pos da sua
arma ()u r('spectiva escola pratica, com exclusão (los (lUt',
tendo as ('olllli\,,'ícs para :\('CI'SSO,lhes pprteIlC('l' p1'0Illoç:l0
até aI do df'zemhro dt\ 1H97.-Al'tigos
2." a {i.u, 11." a 13."
e lf)." da ('al'ta tlt' ll'i !lt' 1;3 th'maio, ord m n." 10.9 , mI. tOO
COllt~rcncialol - Medinllte propo ta do conselho de
iustrlleçlto, pt',de o govel'llo nuetOl'iSllr eonforellciaK publicas na escola tio excreito, sobre IlSSUlllptos illlportnutcs
relativos Ih; seielleills militar('!! ou do cOllstl'll('ç(ics t·ivis.
t'('itns pl'lo pessoal docente 011illdividuos estranhos :1. (,Rcola. - Artigo 1i7.o da carta de lei d' l:J ti· maio, ordem
10
" .. •
,
. 12:.!

li.·

Conflict.ofOlon't1'Co povo e n tropn-Yitlc
A.qgl'(·H8ijeH.

Conselho
n.dnalnl 'trn'tlvo
<la. COJUpUtah.la. d,c a.lunllloliíl da cscol ....do c o~(·lto-E
eompoHto do cOllllnandante da. eOIll})au)lIa.
eOJllo pl'esitlt'lltc I do subalterno mais graduado (' do th s()H1'l'il'o, 81'J'vintlo do S(ICI'(,tltl'io (H('m voto) o Sl·t·I·('tnri(l
do eonsl,lho e('OnOI1lI('O.O ~ll'vir;o (l' ttll' s lho (, x IIIado ('(mforme lU! diHposi"õcll tio I'cglllmll Dto tia faz( n<l:\
111iii tilr (' mail; ()rdens elll vigol'.-Al'tigol:l
f)5.·, lii.u I' (i;l."
tia ('arta de lei d" l:j <1(' maio, 01'<1('111n." 10
,. 120, 1""

Cou ellto <le ,<UloIclpllno. do. c ('01.. do
cx.- ..oclio- E ('Ollijtitllido COll~ ruw s tli~p(l~i\,':;(·tIdo

1't'~1I1allll'nto dill<'iplin:u' di' r) th' julho (ol'tl('1II II." 13), ('
inclIllIl)('-lhe n Httl'ihl1Ít;ÕIISali designo.(lall, ti I)(io o ('OlllIIInndl\lltl' COlI\pt't Ill'ia (lis('iplinl\l' igllal li 110, g nCl'a('"
('ollllllD.n,lantt'.
11t· divi~~o.
AI:! penas clist'iplillllres (!110pod('1l! St'l' illlllostaRJIOS nlumnos
('0111 eX('('p\,ilo da d,- g'ual'das cl eaRtigo)
iro I\S e.-tah ·Ie(·i·
<hUI 110 rt·glll:\lIlt'lIt(· tlill('iplilltlr, ficI\ndo 1\8 .h· hui II. d('
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posto c a !le priBã~ correccional dependentes da confirmação do ministro ; podem tambem ser-lhes impostas a.s ~l'
exclusâo tcmporaría ou definitiva ordenada pelo numstro.-Artigos
55.", 58.", [)\).o e 60. rIa carta de lei de 13
de maio, ordem n,v 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120,
0

Conselho

•

de (lisclplinn.

121

reg'hnen"tal-EJIl

cada corpo ha um conselho dI' disciplina, que reunirá quando o connnandaate da divisão ou o eommandante do corpo
ordenar i é composto de trl'S OttiC'iIH!Hmais ~rauuadÍ)s e,
em igualdade de graus, dos JIlI\Í,; antigos presentes no coxpo
i com exclusão do eonunandante
do corpo c do da QOll)panhia a quc pcrtenr- r a praça}; nos estabelechnentos
dependentes do ministério da, gnt'l'ra póde também
constituir-se pela fôrma indicada. E (las suas uttribuições
o julg-ar os sargentos quando se lhes deva impor a pena de
haixa de posto, c os cabos o soldados que devam ser transferidos pnrn as proviueias ultramariuas, A opinião d'este
eonselho (tomada por maioria ('II' votação nominal), e depois de fundumentadn e informada pelo eonuuandante do
«orpo ou chefe do estabelecimento
(lill estes não tiverem
competencia para resolve}') ó enviada ao chefe superior.
O processo para o julgamento dOMsargentos deve ser organisado do seguinte modo: copia do artigo da ordem l'cgimental que nomeia o conselho, iudieando o dia, hora e local cm que deve reunir-se; participação em que se relatem
com precisão e clareza os factos attribuidos ao aceusado ;
nota de assentos; auto de interrogntorio
em que fielmente
devem escrever-se as respostari dadas pelo arguido; os doeUllll'ntos quI' l' to produzir em sua defczaj extracto dos
,lepoimclItos, se o conselho julgar nl'cessario ouvir l\lguom
para esclarecimento da vel'llafle; opinião do conselho, dt,vidamelltc fundamentada, conoluindo por dcelarm' se a accn~ação I'stá ou nào provada, p ]I'este caso, se lhe d(',,1'
ser iJllpo~ta a pena de baixa do posto. Para o julgamento
de cabos e IIOldadoll, dev't' sl'r orgal\isado talllbem com a
oopia da ordelll rrgimoutal, nota ue assentos l' auto de intl'rl'ogatorio, como paJla Os ~r\l'gontos; l'rlatorio do COlnmandantl\ da companhia a '1'11' pert(,llça a praça snbllwttitla a julgaml'uto;
opinião tIo conselho, cOllclu.intlo )101'
deelarar ~e o :!.cCII. ado, stú IlIlS t'tllltliç")(~s de slIr transt't·.rido para as provincial! ultramarinas. -Artigos
89." a 94.·
,lo regulamento
disciplinar
II' 12 (le dezembro, oru 'm
li.· 2G..........•......•••.•.••••.......••.
H~7, 898,

8!m

Conselho, ecollondco <ln.t'li!Icolado 4.~xercl1:O- B composto do COJllll1àllüantc. como prt'sidüutl';
110 um l<,ntc nomeado annualml'nte;
do thesouroho o do
spcrotal'io do cons{'lho eeouomico (sem voto). O sl'ryiço
,l'este con~(llho é xl'cutad
I.'I,)Dforme as dispowi õe~ do
rl'gulaml'lIto da fazenda militar (' mais Ol'deus llm vigor.Artigos 55.", 61." e 6H.· da cartA. de lei tle la (te maio,
ordem n.O 10 .............................•••...
120, 1:!2
COll~elho
de 'D.8"trllcQUoda el!lcola do
exerci to - E composto do commaudautü da ll~cola,
t'OIllOpresit1t'lIt ; c do s 'gundo commandaute
l' h'nh~s,
como vogat'~, servindo de socretario (HP!1lvoto) () sel'l'dario da escola. Pódc fllnccionul' l'm duas sel~~Õe<l. llllla dI'
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scicncias milituros. ('om OH ]('lItt'.'i (la L" u l I," !'lul('Írm,. I'
outra <1(. SCil'll('iaH d(' t'OIlStl'lI('<;I'wS vivis, ('0111 Os II'))t('s <Ia
l~,a II 20.' I'ad('iras,
]lod('II<1o o., :1lljlllltOH ,('J' ('hlllll:,ulo'i a
tomar jl:lJ'tp lias 1"'l1l1iô('s, ('0111voto cousnltiv», quando S('
tratar (1(' assumpt» rtlu tivo ao S('II surv içu,
AII'Ill das a1tl'ilJ1li(;<'.(,s IllL!' o )'1'glil:lllH'UtO lh« IIt'sigll:\r,
incumhc ao ('()llSI' I 110 fmlt'l' () njuu-nuu-nto (' :lS listai' di' r-lassifil':I(;ào dos nlumnos durante II frvqru-nciu
dos cursos:
consultar sohn- o qll(' ti'r relativ« li illstI'UC~it .. (' propor ao
7°\'('1'110 o IJI1P for couveniuute ao c-nsino ; ol'g':l1Ii. :\1' (' suh.
lIll'tt('l'

ao gO\'I'I'IIO II orçnuu-ntn l'sl'olar;

J't'~oh

1'),

1'0111rl's

peito :L al'q\lisi\,:")
di' livros, instrumentos
!' lIIat('l'inl d,' •
vnsino, (' sohr« :IS dl'lllais vorhns dn <lota<;ão da uscola :
dl'signal'
os ('OJlIIH'lIdios, o1'g:lllisar os ]l1'ograllllll:1S <1(1 ('U'
siuo P Os hornrios ; (' ]l1'opor os l'l'gullllll(,lltos
I' instruoI;,'j(,s. - .\rtigos
[lf)," a 57." da «urtu ([I' lvi di' 1:1 11(' maio.
ordeiu 11,0 10 .... , ... , ... , .•.• ' , , ., , , , ., , . , ., , '. l:!O.

Con""elho
""ll}).·rjor d(" (li.-;cil>li:UR
do
eX."J."cito
- EIII Li~hoa !ta UII1(:()llst'lho dI' di~('iplilla do
(')o:('rl'Íto do (j1wl sil.o m(,lllhr(},~ lIato~, OS ('illl'(I g'('Hl'r:ws III'
divisão
IIlais :tlltip:os do 1'('spI'dh
o qlll\dl'o. IJllallJll('J' '11111
;;I'ja a COlllllli""llo qnl' t'X('l',1l1ll I' o llll'al ('111IJIlI' 1'(',idlllll
110 cOlltincntl'.
;;('1'\ ilHlo 11(, pl·psidl'Jltl'
(\ 1lI11i~ ulltip:l' I' d"
st'('rl'tario,
St'llI volo. " sl'('rdal'i"
do SlIJlI'<'1I10 ('ollsl'lho di'
justi\,1\ 1Ililitar;
"í ,1'11111' por ordt'lII do 1Ilillistl'0 da gUI' '1"1
(' flll1('('iona!lo
('ditício do IIH'SlIIO ~mJll'l'lIl(I ('(lIIsplho, H{> pOJ'
lIloti\O d(' do('n~'a dp\'i(lnIlH'lItt'
l'Ollljll'Oya,!n, "II ]1m algum
dos t'llIlllmlll'nt".,
do, artigos
l\)().o I' 1 \)7.0 110 eudigo
(I"
.iu~ti~,:t militar,
lHld(' dl'har
dI' 1':1;\1'1'}llIl'tl' \1'('11" O) g"lll'l'al para ('SS(' fill1 1101111':1110,(', 1I'I'st(, (':IsO I' qUlllHlo 11'0
haja p:('III'rnl d'p"ta gl'aduat,':lo
quI' (I possa
substituir.
spr:\. nOIlt('ndo (I .((I'llI'l'al dI' Itrig:lI!a Il\ais :lllti"n,
As attrihlli~'(,(,S
d','stt> l'011SI'11I0 silO as HI'gouilltl'S: 1.'" tlm'
]l:n'('cI'l' soh!'t' a C'apal'idadl'
II\0ral Ilos "lIit'ial's
110 I', 1'1'('ito, pam o ('xI'r('it'io das sllas fUIIl'\,I\I'''; llliJilnn's:
:!,o.jul_
gal' da MIa hahitHall)('glig"lIcia
110 dt's('lIllWllho
(lo ,('U.
d('\'(,I'('I';,
do ~I'II Pl'''''I'(!illlt'lIto
1'~I·:II)(lal()~o. lillO oh 11'v:IlIdo OM pl't'I'l'ito
tia IlIol'al II tia hOllra OH dI'Spr,'y.IlI1t1Q
O~ d:1 f:ullilia, OH da prllti('a
di' algllm at'lo 11>101'1'1'\ i,t •
1'111}('i ('OtnO I'rillH', 1110,.; ('ontl'lll'j"
ao hl'io I' III- ~'I'O mirtal' I' ti tli~nidad(
da profissão da anilas;
:1.... .iul '.1 ,..
1111' '11)Os olli!'i:lt'"
'!lIalldo o I'I'qUl'il':t1ll !' lll(', s('ja ('ÚW'I'dido, ]>111':1 illih.II'I'lIl
:I i'ua hOIl1'<I posta
1'111 dudda
f'TIl
qU('stão 1{1I1'11:10 1I0u\ I"~I' sitio) a~. HIIIJltl) d,' ('lltl'lIl :1jll
dieÍa) 011 dl'l'i'llu
di''I'iplill:lI',
(llllllltlo 11'1111:1tI(· dar par'l •
('1'1' sohl'!'
a I'apll cidad,' IIIOI~t1 ti, al'::\II11 "tlil'illl
.1 I'
(,,,!'t:nia
da g'lll'rra
('11\ ial'lí a .. pl'I'"idl'lIt"
II 01' h'ln dn
,'oll\'o('al,':lo
do 1'(1);;1'1110, ('0111 d,' il!lIllt,'HO do~ III '111111' (,
tio dia (' hora II 'Iu, dl'\ (' 1'1 '1111i1" , ;
J'(,lalurio d • dir _
dor go('!'al da 11I('~llla ~('('I'I't.Il·ia 1'11111"1' 1II'I'I'islllllf'lIl(
('
1'~P"CiJiqll('llI
o f<ldo~ dl'1I101l tralÍ\'o'
da illf'npll\ i I ii'
t)1l (I ollR"lho t"ldlll qUI' apl'l> 'iar; o. ol'i .. ill I' til to 1
:1;; illfi"'lIIl1\,lol'
allIllI:ll's 011 olltrn
qlll' diA"alil !'t' P! ilo a
o!iil'ia) fllll'alltl'
a \la l'IIITI'ÍI'f1 IlIilit:lI'; rdalo!'Ío
tlt" iII •
)II'('\"'I'~ OH fJlI:II'AI)lII'1' '"ltl'(l~
dOl'lIl1l1'lIlO
t) III' lU}
111
1'}IICIt!al' sob!'!' f( flua l'lIlllll·idad.,
11101'1\1;IInta d,' a I III
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conselho julg'1t da iucapur-idado
nâo só ~m lll·,,~,ol.u;a
d'estcs doeumeutos c d" qultcsquCl' outros II\ClU~~e informaçâo que julgar necossarios para formal' Hill .lUlZO COIIseiellcioso, ,'01110 tamhem pelo eonhr-cimonto pessoal qlH'
tenha do individuo sujeito á sua apno(·ia.,.ão, (0, quando
julgue COllv('lli(onÍ<'opód« mnnrlal-o chamar íL SUIt lll'(>';('lIça para ahi () interrogar lÍ,·pf!'a d(' algum fado em qUI'
deseje ser esclarveido. Depois de Pl'OCNl<'l' ao exame do
processo, formulará «ada um dos membros, por cseripto,
vom precisão (>«larezu, o seu juizo individual unicamente
limitado ao tacto esseneial da oonvenieneia d" CODl:J(>l' ar
ou não o official na 1!itllação da (·ft'c(·th idade, O ministro
da guerra, em pr('Sl'D<,'1tdo processo t-om os pareeeres
dos membros do eonselho (se todo t.)1'HlUconformes}, eonfirmará a proposta que u'elles S(' fizr-r. ('o quando haja divcrgeneia d" o),init)('s, decidirá ,>111
ultima instaneia sohl'('
a situação do offir-ial.
Aos officiaes (ltU' tenham (II' ser jnlg-a!los nos tl'1'1lI0S do"
11," 2.° e 3.° d vc >lpr intimado
o dia do jlllg-aIlH>nto (e tamhCllI da materia
da a('cuRaçào aOl! prirneil'o,o;), eom a !lntceipac;.ào dI' d('z dias pelo lIH'nO~, para pod(,l'p!ll IIpr ('ntal' asna
dd'p:m (' todos os do('mnentos a hem ctit ,llll
(Oausa, fi('ando os prillll'il'os suslH'n~os daI' funelí"eM <1(.
serviço até finall'l'soluçil'o elo PI'O,'('SSO, POd(>lHloII COll~('lho, nos julgalllPlltoH, l'P('Ol'rPl' a (I'I:W~(Jlt(>l'IlU>iIlSde int;.rllla.,.ão qlw julg'fir n(>c(,ssfirioH para o el"S('olll'imPllto (Ia
vtll'datl". O p1'O('('~so(Irvl' S('r orgallisado (lo spgllintl'lIlodu;
ol'dl'1I1 do lIIini!<tro da g'lIcl'l'a para a ('oll\-oc'ação do ('Ollsplho, com d('Higllac,:ào dos I1wmhros (' indi<>ac,:àodo <lia ('
hora cm qm· d,'\'('1I1 rl'lInir-s('; rt'latorio elo director g'c'l'1l1
da st·tol'('taria (om (lue R(' I'sptoeifiqlH' ('0111 toda a l'rneisão
(' clal'<'za o facto 011 fados da I\('('u~a(:ão I' quacsqu(>r do('urncntos jlroprios pura ('s(·la1'('('('r o trihunal áN>r(>a elos
aut(~('ed('Dt<'S !lo arguido ou tfonü('lItps a dpllIonbtral' n
~l!'eusaçil'o; nota dI' assentos; alll'go~õ('S (ot;('riptas do arguido e docullwntos 'III!' t'stf' produza 10m sna d,>fi;za;
auto de int('1'I'ogatorio 1'111 (lUI' il"'llH'nte dp.vt'm (',j('rl~Vl'r-IH'
:ts resposta>! c],l(la~ )H'lo arguido; pxtra.('to dos !Iepoilll('utos, se () (O()lIs('lhojulgar DI'('f's!<nrio ou,'ir alguelll parlt
('sclarl'(·illlf'nto (11\ y('rclll(lp; qu itos
rc ..postas; ori
niilo do conselho, QUIUI(Io o julglllO( IItO for a. p"dido do
official, o proc(OSSOaS8(01ltaf;ohl'p ali Ih'"laraçõ(>s ese1'iptas
por cst(·, lWolIIPllnhadas <1(0 dO('nJlll'lItoK, f'J.UHlldo os haja.
devtmdo a ol'ganisação !lo pr<wI'Sso sq~uir a fi)l'Ina aeillla
indicada, (' SP o ('onsl'lho ('Ilt('ud,'r qlH> a honra do ofti('ial está jlJ,>za, l'lItl'l'p:a1'-lhp-ha uma ('('pia da sua opiniãn,
que poderá ser puhli!'ada lia o1'll(OIllfio eXl'rcito B(>o iutl'l'('ssa(lo o r('qu('1'l'r c o ministro julg'ar ('ouvl>nientl',
Os (juesitos (um para cada fado ,'ollstnllt(' tia [l('cnsa<;ãn)
são propostos )l1>lopr(lsidl'utl' (>('!wriptos pdo I!(~l'rc>t;lri(t,
(. as r('8}l0stas ('8l'riptas 1'1'10 j,rf'lIpral illlllwdiatam('nt(1 illf('l'ior Pln antigllidadt> ao pr('sidpIIte (' aS8ip:nados por to(los os JlI('mhrns do cOJl8l>lhn; S(,'D(]n as deliherações DOS
julgfimentos
a qUI> 8(> f('f(Or(>1IIOS D,o. ~.o e. :1.° (di' que
lião ha. recurso), tOJllllllas pnr 1I11,iO'l'ia<1(, otos, nito . l0
lllendonando 81>foi por uJlallimillat~ ou maioria.
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Decidida a questão th' fru-to, o conselho proporá superiormente que sl'ja. imposta ao ofticial li JII'11a do svparuçilo
do serviço, ou :1 reforma, ou qualquer ])1'11[\ (la r-ompetvn"ia do ministro da guerra, não podr-urlo qualqncr mr-mhro eximir-ae de votar 80111'1' a J1'~lIa appli(·.n·(·1 ainda
IIH'ijIllO que fique vcueido 11:1 questâo (Ia culpahilidnde.
O pI'ON'SSO, depois de coneluido, é ,lil'igido direr-ta (' imutediutamoute ao ministro da gll('ITa pel» presidente. - Artigos !,H>."a 111.0 (lo rcgul a IIII' IIto disr-ipl inar de 12 dI' (1<.zr-mbro, ordem 11. 2tJ
889, 900, !)(H, 9O~,
0

90::

Con ...elhos de gucrru
nll~ divi""ões ou
t'or-:as lnilit;are~ operuJldo isoladuDl.ente, e na"" ))1.·uçus lnveli.rtidas. sitiada ... ou blo<lneu,du,",-:-;itor-ompostos pelu
fórmu COIIIO o sito os do «xr-rcito 1'11\ 0p('l'açllps,
81'11([0 a
lIollt('açito do preaidoutu I' YOg'al'~ feitn IH'I:1 aur-toridatha qU1'1II eompetir provi-r lt sua 1'I'('açUo, dI' entre os officiaes de qualquer situação qlll' nzpl'('1II part<' da divisão
ou fOl'ça, ou residirem na praçlt ou till"tifi('ação, invluiudo
os reformados.
Artigos
281." (l 2f!~.0 do eodigo Ih' justiça militar dI' 1:3 d(~ maio, 01'<1('11111.0 10. . . . . . . . . . . . . ..

Cons<~lho"" de gn.erru. nos ('xerci'toJol eu),
opera.Qõ(~JoI
- Sii()
I'ompostos (II' IUlI pl'l'si(jpntl' ('0111
a ~I'ndua\,ão dI' tl'm'utl' ('ol'olll'l, um major, (loil\ ('apitã('s ('
UIII 1I11l1itor, poch'I\(!o ('],I'ar-sl' UIIl I'm (':ula (livisào lIIobilisada e ()utro no qU:\l'tel gp))l'ral do ('ommlllldantl'
1'11\ (·hpfl·,
eI('n'lIdo ('ste tpl' :\ C()lIlpo~içã() igmll :í dos !'ollsPlho8 dI'
gU(,l'ra tl'rritoriaeB.
(~uando !tnu\P]' (h~ sl'r julgado UlII
"apitão, o presidl'lItn
é (,o]'oul'], e vng:H's um tl')I('UÍI' ('0rOlIl'], (' (lois majol'('S; SI' tin° olti('ial sllp('l'ior, o presid('lIk
t~~('II('ral, e vog:ws tn', oflipi:ws sU}ll'riol'l's mais gradurHlos
nu mais antigos
quI' () al'('u/:!:Hlo; SI' for g('!lpml,
() jl]'Psielf'nh'
I' vog:H'S silo oml'i:l\'S lIIais gm(lu:Hlns ou mais anti;!Os qlll' o !U·'·Ul:IllelO. Em IJIIIIlqul'r I!'('HI'R "asos fnz parti'
jlltl'~rllJltc
dos "ousdltos o rl'l\lJ(·(·tivn auditor. O pl'l'sid('lltl' (~vOglll'><, pl'omotnl'l's I' d('f"nsol'l'ti Hão 1l01lH'lUloli no
(1IIIU·tpl g'l'IH'l'nl do I'xl'l'I·ito 1)('10 "Ollllllandantl' pnt ('1H'fl',
I' I'IIl ('ada (IiVhHio 1)1'10 A'('rl('l'I~1 qn(' a "01ll1l1:\111Ial', dc' (,Il'
tr(' 01\ om('ia('s milital'c'H 1'111(\('rvil,'n I'Ilh·tiyo no f'xprpito
'111 dÍ\'is:1o do pXI'I'('ito jlllltn do <lual ti)]' pstahl'l('('ido
fi
\·on~l'lho. Quando Dilo houVI']' 11111111'1'0~llfli(·il'lIt(· dI' om •
..ilH·s ('0111 n patl'lIÍ(' I'.'igilla para ('nlOpOl' o ('0081'lho, lO
"Olllllutlldnntt'
I'Jll (·h,'fl' lIolll('ar:í ofticia('s dI' alg'lIl11a <I11~
divisi\l's Rob ns tllla~ or,!t'lls, ou manrlUl'lLjulgar o :WI'IISlId"
no ('ollllt'lho I'stahplp(·ido no S('n 'III, r!1'1 g'(·n(·ral. As fllnl'c:iH's (le s('crl'tnl'io
são (',,('r(·idas por ottil'i:\I'H do spcrl'tarindo militar 011, na slIa t'altn, pnr otli(·i:\t's slIhalt('rllos
nOlllpados pdo l'IlII1Ill:tndantp ('IJI ch .. t',· ou pelos COlllIIlllll'
dant(·s <Ias di\·isõP8.
~o I':ISO dI' impossihilid:lll .. ahsolutll de SI' COllstituil' (I ('IlII>11'1110 por fnlh\ (II' otti('ia('s 1'0111 a put IItr I·xigi(la. o ('0111lIl:ln<lnnt(~ t'1II ehpfü lII:1ndnl'ájl,lgm'()
a('('usuIlo 110('onsl'lho
di' ~1H'rra tl'l'1'itorial de algullla di\'isilo mais ))I·n.ima, ou
dl'tl'rlllinará 11111'11:\ c()lIlp!l~iç~o do cOJlsl'lhn I'ntn'lll offi,·ial·H,If' patl'ntt' igl11l1 ()u inf('I'iol' li do :\(,(·lI~:\llo.comtanto
«III' uão cxc('(I:\I11 a Ilois;
mlls, dI' ti)r I{I'l\l'ral, pódl' rt'qui-

:!RO

1.' Seric

INDICE

.t sC('~'ctaria dn guorru ~IB providcucias previsns para
que o seu Julg'allH'nto
~(' l'tl'l'ctIlC perante c) supr!'mo c~))tsclho de jllstiç,t militar.-Artigos
270." a 2H." do t'OI1tgO
de justiça militar tlp 13 de maio. ordem II." 10
278,
sitar

Consclhos
de ~ll("rrn
'tcrri't0riacl"ô - Em
«adu di, isi\'o militar <lo «ont ineutc hn um conselho dI'
gucrrl1 tl'rritorial
('stalldeci,lo
na sédo ,la divisão, com
.'xcepção da que :L tiver ('TIl Lishoa, quI' )Iodl'r:l ter dois
com juris(lirção

cumulativa

('111

toda a divisão

e ilhas

adja-

~entps. SiLo compostos de um presidente
vom a patr-nto dl'
voroncl , um auditor. juiz togado sem graduação militar;
Um tel1cntp coronel
ou major;
um capitâo ; um Ü'II(>lItl' ou
alferes;
11m promotor de justiça
e um dofeusor
offieioso,
de patentes
não inferiores
a cnpitão,
nem superior
a tenente coronel;
um secrvtnrio,
orlicial do scerctarlndo
militar com gral]ua<;ão UI' tem-nt« (1(1 alferes. Alem (l'l'st(.
pessoal
laa ninrln um supplr-ut«,
(·apitil.o, )lara supprir
os
impl'climPlltos
evcutuai-s dos YO~:t('~, sendo os impedimr-utos <lo lH'('~il1t'nt(' suppridos pelo oflieiul ~1Lp{')'ior qn('
fizer partI' <lo cousl'lho.
A nomeação
tio pr('l;id('ntl'
(' Yogaes milit:UI'I! é f('ita 1'(']0
eommalldantc
tia (!iyi8ào, por eseala, sol)1'(' nma lista formada pela onlf'O) (le }lat('ntt·~ (' autignitlad('s
(\(' todos os
otticiaes
comhatent(·s na l'fl'l'ctid,ladc
,lo sel'vi~o l'f'~id('lltes na divi'lÍlo ('0111 excl'p<;ão lia qm' tiv('1' a sé<11' ('m LÍH.
hoa, que é form:lIla só dOR ({U('l'('sidir('fll na (·apital). qllal({ue!' qlH' sC'ja a cOlllmi~~ào ql1(' f'M'rçam
011 o corpo ou
!inlla a qUI' p!'rtl'n<;am,
I'xclnindo
Ilnicanll'nt(.
o~ ('0118('llwiros d'estado
(, lIlini~tro,;
ctf(·(·tÍ\'o~, (' parl's tio ]'('ino
,. deputado,;
(lul':llltc o I'xcl'cieio da~ fUIl('<;I'('s 1l'~i:<lati\'as;
os dil'!'c:tol'l's da st'{'l'etal'Ía da gU"rl':~ c <Ia a.dministração
militar,
oAi('iaes do I'sta,lo maio!' (Ias divillO('S (' njndantC's
dI' campo (. ofli('ial's :\s ol'd('lI" I1IH' não I'X('('!Il'r('lIl o Ijua.
,Iro !t'gal; os (lU(' ('s!iY(,l'üm ('m s('rl'Íço ('ft'('cti\'o UOS ('8tabel('cinH'lllos
dI' administnH;ão
militar
ou cm commiH;;ão cstrauha
ao minish'rio da 1-(11('1'l'a; os 'lU(' I'sti\'C'l'l'm
cumpl'ÍlHlo algllma p('ua illlpo~ta por sl'nt('nça,
na iuadi"\idade tCll\)lor:ll'ill. }I('lIa di~(·ipIinar Oll f'lIl}lI'is:\o ]ll'(>\,('nti\'a. O 11l'(·si(leut(· I' vog'U·fI .tnilitar(·~ Hão p('riotli('a
(' 1'1'.
gularrn(·IIIt·
SllhHtituidos
d(' ItllatL·o cm 'I1lall'o m('z('s, P
sómcute
!H'(]"1ll spr l:\llh~titui<lo~ antl't! dI' findar o fJlla!lri1l1e~tl'c quando prolllO\idos ao posto imm(',linto
011 illrorram em al.!:'IlIlJa iuhahili(huh'
Il'~lll; I' na Ilolll('açào !I('n~
tcr·ke ('III yit!ta que mw po,Il'1II l'nt 'm' na ('()Illposi~iio dos
"onsl'lhos lIlai~ ele um oltieial ~lIp('l'iol' (' UIll ('apltito Olt
~ubaltCl'110 (Ie I'aua regimento
((' nai> ('olllpanhiaR in(ll'lH'lI!lenh's um oftidal),
pt'l'fl.'l'in(lo O~ m:lÍt! graduadoH
011. cm
ig;ualdau(· ,II' g;mduaçil.o, os ma i~ antigos, (' <jl\(, nos )'('gimentos nUllea fi'!lH'm IIwnotl d(> dois offi,'hw~ Rllp(,l'iol'l'!>..
(~ltando o ('ollsd!to ti,'('r III' julgar
algum om"ial, I' só l"lrn
('st!' !'fl'('it ... D!odifi('lt-H" IL HUI constituição,
coufol'll\!'
li
graduação ,I.. ul'cll:<adu, p('la sl'guintl' f()l'Ina: SP fM :tlf(.)'('8, o presi(lcutl!
é cOl'onl'l, I' 08 \oga('s milital'l's 11m t(.IU·ut(· l'or(jIl('1 ou major, Hill (·aJlitào (' um t"lll'nt!':
SI' foI'
tell(·nlt·; o pr('bid('utl'
l' coroll!'l, (' Oll vog:Wf\ IILn t(,I1('III!'
l'Orou!'), 1lI11lIlajol' I' um ('npitiio:
81' foI' (·apitito. () jll'(>si4.
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dcutr- é ('01'011('1, (' vogues 11111tenente C01'o))1'1(' dois majon-s ; sr for IIlilj OJ', o prcsidt-ute é gl'lll'l'al 11l' brigada, e
vogncs um «oronel (' 110iHtenentes r-oronr-is ; se for tenente
«oronvl. I) prcsidcntt- é !-r('II('ral dI' ln'igall:l, l' vogare tl'l'~
l'orolll'iH;
se for coronel, O pl'l'~illpntl' é g-l'nl'l'al dI' divi8:10, r vogues trvs gl'lll'r:ws dI' lnigadu. Esta nova constitniç:1o não iuhibe qlH' dos eonsr-lhos fnçnm ]Itll'Íl' os officiacs quI' o ('OInp')('1ll (' (Jn!' tenham as pal<'lltl's iudicrulas.
QIHllHlo 00('01'1':1 impedimento
klllJlol'Ul'io OH a('l'idcntal, qu!'
hnpossihilitc
o pl'rsidl'utl'
OU algnm
dos \'Og:H'S de fuzer
purte do conselho, I' o~ HIlpplpl1tl'8 nomeados nilo f01'(·lI.
sufficicntr-s. o connnuudnnte da divisão d""l' nomear um
oflicial dI' igunl l'atl'lJtt' para
snhstirui r. I' a quem 1)('1'tvnçu IWJ:.. ol'dl'lIl da ilJ~cl'ip<;iio 11:1 lista, lJollll'açuo 111H'
.'l'ssa logo 1[111'tr-rmiuo o illl)H'dillll'lJto,
Hl'lII )lJ'(>jnizo do
julgunu-uto
I' d('l'i~ão dn l'an~:1 qu« tiver ('OlllPt:llllo: (' so,
1'0l' h:1\"'1' ~ido aUllullndo nlgulll 111'O('('SHI ou >{l'lIt('IIt,'a. ~",
th'('1' ,!t' julgar
dI' 1I0\'0 ft ('ltllSn. 11'C~Ü' ('n~o tt Sl1hstitui,,!o
tl'lII Jogar PII1 ]'('I:lção a todo:; os YOg'a('s (lo POli ,'lho, I' ~ó
"I'S8ft com () jnlp;anll'nto.
Quando 11ft di \'Ísilo lIUO 11011\'(']' oHiI'Ílws 1'1111I1l111('J'O "ffi·
1'it-IIÍ1' I' dI' gr:ulllação
COlllpl'tl'lIt(' 11:11':\('OIllplctal' o ('on·
8l'lho. () IlIi1li8tl'0 da gll('ITa prO\ id"lH'inní,
fazl'lJd., 11111111' a r
oS '111(' falt:U'I'1l1 11(, ('lIt1'(' os da (1ivisil.o ('lIja séd(' fol' mais
pl'n:ill1ft.
(' l'OIlf'OI'lIl(' a illsl'l'ipção
nn, listn
I'PS1)(·(·ti\'lJ.;
pOl'tlll, SI' li)], na (lu(' ti, 1'1' ~édc ('111 Lishoa,
alltt's dI' 8"
I'Cl'OI'I'(,1' a ollit-iaPH dI' (1ivis:lo diH·l'l'('nt .., II nOIlIl'IH;ÜO T,'l'ail'á nos lIa II11'SlIIa (1ivi~il.o (Pll' ti\'('l'(,Jll 1'.. ~id('lH'ia t;'l1'a
da ('apitaI,
O pl'esidl'lIt.·
(' vognrg
(,m·('tivos " ;tllpplt'Jltps (,OIlSI'l'yam,
PlOqu,ll1to ,11'S(,n1p('Jlh:\I'I'11I I'SS(' s('I'\'it;o, os soldos (' gl'ntihl':l(:,il'S ,los POHtOS " COllllllissõ .. s IjtH' .. .\('1'('1'1'1'111.nw 11)0
'lU" JI'('stas tpllham dI' til'l' Íl'lIl]lol'al'inll1('nt"
slIbstituitlot<.
Para as dl'sIH'lWH !lI' 1''\)ll'lljl'lItl'. ('OlllJlI'(l ti" livl'os, papl'is
illlpr('~,os
on lithog'l'aplmdos
l' IH'IInl'lIos 1'0I1('('1't08 III' 1110hília, {~ahollada
IlH'JlsaIIlH'lItl'
a (':I(la ('(llIs('lhn III' g'1H'lT:J.
a qllnntia dI' 101000 I·..·i~, ([ttl' o promotor
I' SI' 'rdt\l'in
a(hllilli~tral':'lo,
('lId:UIII"
110 fim dI' 'atia allllO ('('ullomil'o
COIlt.l t1ol'IIIlIl'lltaJa
à tlin'(·<;ão tia adlllilli h':J\,'ito 1IliJitar.
Qn:uHlo ~l' tll'l' :l l'iI' 'lIllt~t:l1H'in (1(' ]'l'hl'lliílo Otl im'a, iio .11'
illil11igos, 1'1'l,,'i~hll]()
~ :11." (lo 1I1'ti 'o 11:'.° ,la ('ada ('011stitlll·iollal. p'Hll'lIt 1\('1' l'stahl'lt'l'itlos ('111('ada di\'i iio l' 110
:lr('hip('lngo
tl()~ Açol'l'~ (' 11:1.:\lacll'iJ':L lIutroll (·Ollsdh".' de
g-llt'rra ü'rl'Ítori:l.es,
(1.,\ "lIdo tl('sigllaT-~(' 110 ll('('rl'!u (I'H'
andol'i~:lI'
a org:misat;iio,
:l ~é,11' I'tII '1"l' (]l" ('111ftlllt'(·io·
lia" (l'W PU(]l'l'IL APl' difr('l'('lItro lIa da di\ i~à(J.-\J'tigl'
:?O7." a :H:l.", :lH;." a :!:!t.", :!:!~,", 2:!!I.o. :!:I':l.", :!I!.·. :.11':1..
(, :!iil.n do "'Hlign dI' jlhtit;:llIIilital'
dI' ):1 dI' IIl11io. (lrd"1II
11." 10.".,
.. " ... :l1;5. :!I;I;, :lI;" :WK :lli!l. :?iO, :li!. :li:!, :!~l
COJlHtlt
lllc:"()
(10101 ("nr 0101 dn"" (~ ("010""'
r 'u;hn 11 tll('H -O 1,"('ursO, quI' {. () 11(· hahilitl\\,<IO
para jlrillll'iros (':'lhos, I'PIIIPl'('h('IHll' dilas part(' ... uma g('_
I'al (' untra ('sp(,,'ial; :I lI/'rol ('(III"ta do (gUilltl':
11'1'(,OJ')'('1'1:1111('111
.. IItII livro impr('"sn
ou 10allll ,·ript , 110<;1'11'
ll~'. (I." 1'lIho lilll'ar no 'll1adro prdo (' 1'1lI JlllJlt'l, ('01110 ,III'
xdt;tn's )iara :1 ('alli~ntl'hi:l,
('~1'1'l'\'('1' Il'gi\ dlll ·nl.' tr( _
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chos faceis da selecta Jl1 ilitar, ler e escrever numeres
inteiros, mcthodo pratieo de calcular (' systema metrico, preceitos que servem de base li educação moral
~' civil e á disciplina militar, sendo esta ultima pfu:te ,objecto de uma couferoneín semanal a qur deve assistir o
director; a (wprcial consta, para a1l praças a pcadns, alem
das materias indicadas, do seguinte:
instrueção iudi vidual som arma (' com arma, exorcieios de tae tiea abstracta
da esquadra r-m ordem unida e extensa, instrlll'çilo pl'l'llllratoria de combato - aprovcitameuto
do terreno o conducta do atirador, pxerl'ieios de flexibilidade da esquadra,
meehanismo do combate otl:'ensi,'o o defensivo da csquadra COm inillligo figurado, evoluções e mcehanismo ao
eombatp do pelotão, c para as montadas, as mesmas materias indicadas c mais a nomenclatlll':\ r limpeza do arreio e morlo de armar e d('sarlllur as suas tliJt'l'reutps peças ;
a illstrncção especial é ministrada a todas as praças soh
a sup"rinh'n(1f'ucia
dos rt'speet ivos r'apitãps, como é estabelecírlo no § 3,0 do art igo :l2," do rt'gulanH'uto paru li
instrucção dos corpos ar' infantr-i-ia dl' 12 de julho de 1891
(ordem n,O 1:2), A parto c,~jJrcial para as praças de 1,' POIllpauhia da administra~ào militar consta do seguinte: noções rudimeutaros do anatomia, de phy"iolo~ia, de hygil'llll
(' de pe(lucna cirurgia, l)(,llRO~,appm'plhoB (' instrulI\cntos
('irurgiros, e modo d rOllsprYa~ão a~t'ptiea, divrrsas fól'mas dr' alllllinistração de lllp(1icam('utos, prilllPiros sOC(,(l1'ros a (loent('s ou feridos, (liyprsos f1lt'ios (Ir eOlltlu('(;1iode
doentrs ou feridos, sen'i\,o (lc ma(l'wiros.
O 2,0 elll'SO, que 6 o de habilitac;ão para l'riJllpil'os sal'!-(Cutos, eomprrltentl(·:
nOl,">eK,le grallllllatica
portng'ul'za,
arithmcti('a prati('a, UOÇÕ('Sde gpollictria " d(' desenho
linear. noções geraes dI' chol'ographia (' historia (1(' Portugal e de gpographia physica e politica, llOI,">OS
essl'nciaes
á oJ'iellta<;ào c leitura <la,.;cartas, )..gi~laçãn e a(hllinistraC;ãomilitar, nO\'ões geraps de hyg-ic!lej na ar1ilhpria e rayalIaria tem mais as no<;<'H'sgP!'a('S tie hiPllolog-ia,
O curso r!plllcutar (!t. constl'l1<'<;uPs abrangI' mat('riaPA tio
ronstruc<;ilo, machinas, tt'rraplanag('lls,
tl'lll,alho~ (lc ('011~trtlc~ão, quartris, Ol'çallH'lIto " contahili(lad" da, ohl'as;
o dr ellferuwiros (quc {. l"'g-i,lo em duas ~c('çues, um;t
destinada ú prrpamção
tios })l'im!'il'ORcahos r outra á (los
sal'grntos), alem das matcl'ia . , já jn(lica(la~ para as pra~ai:!
(la L" ('ompanhia (la adlllini ·traçito militar, consta <III no','ur:! de anatomia, !I(' }Jhysiologia, dr hygirllc (1 (I .. P"_
qllena cinu'gia, serviços hospitalarrs,
s('rvi\,o sa1litado <I\'
campanha.
O curso rl'gido na ('s('ola do presidio militar 6 ('onstitllido
pplas matcrias (lU!' for('lJl indica(las no regnlamento (I'afJ.llell(· t'stalwl\'eimpnto,-Al'tigos
i7,. a :lO," (lo l'C'gnlamento geral (las ('s('olas para praças (I· prd, (H'(lem
n.O 14 , , , . , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ... , , , , , , , "il7,-.,
:J7!l
Contagelu
de 'tenlpo <1 :-õerviço _ Yitl(.
Tempo d~ HI'ITic() em doo 1'11,
Contingentef!l_ \,i(le Glwrd(l focalGuw'cZaN 11!ulliCiprle8,

Contillgen'te:-õ

('lU

divida-~r()(lo

(lc li(l'li(lar os
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eontiugentes
em dividn aos anuos dr- li'1R~ a 18!J5 inolu~ivc, não só dos lI1al1,·('b08 j}í considerados refraetnrios
"01110 dos qlH', devendo ter sido, o 11:10 foram uinda, o o
prcço por ,,"r )10(1('111 1'1'1l1il'-sO até 31 dr t!"z"1I1uro,1)0ereto de 15 de outubro, 01'l11'1I1 !l,o ~2 , , , , , , , , , , , , , , , , " tí:!O
Contrnnl.OlStrCt-I
elo (·lurins - E~tilo sujeitos
aos eustigos dier iplinarcs applieuvois aos cabos, CO!lIex-lusão <la pena 11e g-lIartl,)s i qnaudo lh s soja imposta
a de baixa dI' posto, passlllll a simples clarins .. sâo transfpri,los dr rorpo.-Artig-o
Li3.0 do regulalllonto
disr-ipli!lar ,le 12 ,lc dl'z('mln'o, 01'111'111
Il.O :!(; , , .. , . , , , , , . , , , , "
fi
Con"tra rn(",..;"trcJ!iI
(lo ("orne"teiros - Estâ« Slljeitos aos castigos diseipfinnres
upplieaveis nos cabos,
,'om exclusão da pena de p;uarda~; quandn Ih 'S HPja imposta a de haixa de posto, pnssam a simples coruetr-iro-,
nu t'Il11"Ol't·S e sào transferidos ,1(,"orpo.-.\.rtigo1 r,:.! ,0 do
regulamento diseipllnar de 12 de dl'zemlHo, ordem 11.° 26 \11:.
Con"trnlne,..;"tres
do InulO;iell-Vid,' U711'fOI'IIl('I!,
Estão sujeitos ílS pOUAS disclplinurcs
impostas nos sargentos, 1'0111 exclusão <la dI' haixa de po to, quI' ... spmpl'(' 8u1l~titl1idn lwla dp prisão "or)'('ceional; findo o elll1lpl'im nto
d'estn, ~ilo tl'n)l~f('1'idos d .. divisuo c ficam inhiuidos dI' bel'
I'catllllittidoH,-Artig-os
-12." e 1'-)~." <lo1'('~nl:lJlI
IItO diSl'iplilll\l' dI' I:! (I" d('~Plllhl'o, ol'd(,1l\ 11,° 26 , ... , . , , , ,,~7,
!I):j
Convenio - .\ride CanliulwH de'fel'l'o.
Corne"toiro,,", --Estão ~ujeitos Roa castigo
.,disciplinare,
applicllveis aos ~oltla,los, -Artigo
15t do l'<,!-:'Ulntlll'llto
disciplinar dI' 1~ de t1r:r.(·lIIhl'o, 01'l1..m n,O 2H. , , .. , . , . . .. (II;;
COl·onei,,",- "id,' COlUliçtif" [lentes l)m'u (( pI'llIllIIÇt!O dll~
IIffici((('H cOllloal!'nfe.~ e ní'io cOlllolltellfcH -1,illlitCH de idade.
Corpo
<10 e",,1;udo IllniorN'e tr CIIl'pO 011 CIII
8(,l'\-iço d(' ('stado maior só PO(I('1l1S('I' I'mpregados
oRi(·ia,'~
(lo mesmo corpo (' os lia hilitadoi< com o reRpectivo CllI'SO,Arti~o rIO,· da eal'tn d,' 1"i dI' ln do maio, 01,,1<'111 U." 10,.
II!I
Corl>o
e -pedi<.·lounrio
n Loul.·enço
MU ...qll(~f!I-VÍlII· PI'/MI/('H.
Credito
01'11>
0Ial-}'a1'l\
1"~1\1iaçilo (l;I~ <l(·~lw?n,
..tfertundlls
pr10 )lIillistl'l'io da g'lIl'l'l'n 110 1',\orl'Ício
dI'
189 t-1~H;), 6 o g'OVI'I'UO :tlll'tol'isa(lo 1\ahrir nm "I'cdi to cspeeial pela ,[ufilltin. dI' H82:910~75\J rói . ·Al'ti~o
33,",
11.° :l.", tia. cartn. de I..i dI' la d<\ JIl:J.io, 01'<1('111II," lO, . , , ,.
11 t
Credl'tos
(. })ceiue
_.. E Ilh"l'to no ministl'riotlft
f:lzolltla, n favor ,lo da g'1I('I'J':l, um ('fI'ditol"IH'('ial de
lO:[,74UOO r('is, pam ~ r lI)lplirado no po.go:lJll(·utn da~
,Iespezus .iIi. Iiljnidn.das (' a Iiqllidal' ('om o )WS, oa1, lII:lt,·I'iál e :ultnillish'açllo do pl'esillio militaI' 110 allllO ('CO
110Illi(·0
1H95-1~!l11.- J) en·to !lo :17 d(· d 'zt'llIuro
dI'
. lH95 Ord(~ll' )).0 ·1 (](. 18Uf; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~7
lo: aberto 110 lIIinistrrio tia fa:r.(·nda, a favor dn da gll '1'1':1,
U!l\ "rl'tlito
"~pc(·inl
d' !):()HO,J03Hrói" )I las @ohl'a ,las
oIlvl'rsas {tudori:a,..iies para {ts <!I'slwzas (1011eX'·)'I·i·'os liutios (h· Ul9:!-18H3 " Hm:~18!H, fi iill1 d,' 8"1' 'lII1'1·tim,:uln
as v('!'l~aK de alg-ltl1~ c:t)litu1on (' l\l'ti~oll das d"~)l()za dll
'~x~'relCIO III.'1 !l5-18!)(), plll'a pagaJll('lIto lias ,I('~IIIza. li·
fJll1dn.das
(' ('m (li idn,-1)el'l'
to dI' 21 di: (11'~t'JIlhl'() dt'
I H!)[" I)l'd('1II It." I de lHHH • , .. , , . , , . , . , , , .. , • , . • • •• "
~.t
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j:; aberto no Ininistcrio da fuzt-uda, a favor do da g-uel'l'~,
um credito especial dr 382:(1-10~759 róis, para ser appl.lcado ao pagamento das dospozas Iiquidadas 110 cxerercro
· (1(' Um-1-1895.-])ecrrto
de 28 de maio, ordem n." 12 . .. ;110
E aberto 110 ministerio da fazenda, a favor do da guel'l'a,
Hill credito especial de 1:312,\077 l'{'is, pelas sobms das
lIiYl'rsas allctorisat;u('s para flpsppzas do oxercieio flndo
de ~800-18!)1, a fim dp reforçar as verbas de (lifferPl~t~s
cnpitulo., e artigos dn tabolla das despeaas do exerercro
dc 18\:l5-18!)6 p pagnmentn das despesas já liquidadas e
· cm dh'ida.-])ecreto
do 28 (h' maio, ordem II." 12 .. '. " :)1.2
E aberto no ministcrio (Ia fuzeudn, fi favor do da guerra,
um credito especial de 38:0()O~OOOréis para pagamento
(las despezns a fazer com a a('fJuisit;iio de machinns I'
acccssoi-lo spara o falnieo (la polvora SPIIlt'tUIIO.-])('Cf(.to
· de 6 do junho, ordem n," 12 .............•.
, .•. , .. ,...
Hn
E aberto 110 IlIinistl'rio ,la fazr-ndn, a favor do da gll('lTa,
um ('1'r(lito esper-ial dI' \?;):OOO$OOO
rúis para ser applivnrlo ao pagalllPnto dos soldos do~ officiaes reformados
pelo Iimito de idade IlO nnno evonomieo dI' 18!Jf)-18!J1J.· Decreto de 6 di' junho, Ol'f!t·II1Il." 12 .....•....•..
,....
3U
E aberto no miuisterio da fazenda, a favor do <la guerra,
11m credito especial lle 1)7:OOO~{)tJO réis para p:\gnlllellto
fia dospcza liquidada com a acquisiçâo de unia }wça dI'
tiro rnpillo, r('Yol\'(~l's Ahh:ulir, ('artlll'hallH', algodão nitI'ado, ('(luipallH'nto de infalltl'ria e outros artigos d<, ma, tprial.-])ecrf'to
de 27 fie junho, ord('1Il n.O 13.......
...
3~12
E aberto no millist('rio lla fazl'lHln, a favor do da gUllrra,
um cn'dito esp!'eial (h, 3:000$000 ré is para a acqllisição
(le quinhentos l'xell1plares fio yohllnl' sl'guudo da obra
PolvOl'a8, explosiros moderno8 e bllaH applicaçueH. - ])ccrC'to
· llc 30 de juuho, Ol'dl'fil n.O 17. . . .• . . . . . • . . . . • . . . •• • . . . 4:-.!)
E al)('1'to IlO millisterio <la fa.wntla, a fan)r do !la gu('rr3,
11m credito es!weial de 3G2:1!)2M3! réis para pagamC'nto
(las dc~pezl\s do pessoal p mah'rinl das 1>l'aç:l8 (h' pl'l't
.Ios diY('rsos l'Ol'pOSno aUllo ecouolllipo dI' 18\:15-18\:16.· ])ccrrto dI' 30 11('junho, ol'(lelll U." 22 .•..........
'" .. H17
E alJf'rto no ministl'l'io da t'az('lula, :t favor do (la gU('rrn, 11m
('1'ellito ('sl)('rial de 11: 100$000 I'éil< para satisfazl'r II"
f'xl'l'cicio dI' 18!)ü-18\:l7 as (ll'sp('z:ls lJIU' SI' liquitlal't'lII (]p
('onta de outros lI1Íuititerios 1'0111 os ;mhsitlios Ii~mUl'l'hu I'
transportps
de forças ,lo CXl'l'cito.-Decl'f'Ío
U(\ 30 dc
· julho, ordplll ll." 22. • . . • . • . • • . . • • • • • • . . • • • • . . • • . . . • • • H18
E aberto no llIillisterio tIa fazelJ(la, a fa\'or (lo \la glH'rra,
UIlI erc(!ito ('sp('('ial ,lc 2;):(}()(H)OOO réit! para ~atist'azcl'
110 exerci cio !l(, 18\:l6-1897 as dpsJwzns quc se li(jllitlnl'l'lll
('Olll a u('((llisição do matcl'inl illdispl'IlSavl'l pam a illstruc<;ão da s('gnlllla l'(·Sl'rYn.- ])('I'rdo (1<. 26 til' sct('lIlhro,
· '11'<11'111
li." 22 .•..........
, . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . .• .. Hl~)
E ahcrto )lO ministl'rio .la fa;ll'lIda, n favor (lo (la glll'l'l'il,
ll~l\ cr~(lit() c~pp('ial (h· 1a:ll0~63H
róis pelas Hohras (las
dlY<'l'SaS an(·torisat;l)('s para (lt'';pI'Z<l1l <lo('xPl't'Ít'io fill(lo (I..
1~\:l!-1~\:I.), a fim (Ie rdi)l'f,ar as Yei'has <loscapitulos (' art I~OS dn talwlla (las tle"'ppzaij (lo (·xpr(·Í!·in dI' lHHfi-1H\:l7,
('om ap'pl.i(·n<;ãllao )la~alll 'nto (las (1('~lwzas .iiI li(l"i(la(las
/. rfi! dl\·lda.-_ Ikl'rl'to (Ie 5 Ih' llf)\,('mhw, 01'<11'11111."
21..
8:)9
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l~ aberto no ministct-io da. fazr nrln, a favor do (la gUP1Ta,
um «rcdito cspor-ial dI' S:I(jOSOOO reis para ,('r n]l]lli!':Hlo
a satisfazer
110 (':\(,1'(·i(·io d,. lS9G-ll'1!17
ns dl'bp(';r.:lS qUI'
Se' Ilqn idnreru ('0111 :t :H'quisi~llo
dI' artigos dI' uiaterial til'
gUI'lTa.-})I·(·l't'to
cI(' 3 fi(' dezomlu-o, 01'(]I'11I 11." 2S .•....
1(j·,I!I
Credito;.; (~xtJ."aOl."dill.urios- ~ó ]lodelll st-r ulx-rtos, ('stando
('II("'l'l'a,las
as "{;1'!t's (' (1"l>oi, d(' ouv ido o
ennselho d'ostado, para 0('('01"1"('1' a dt'8[lPzas (',ig'idas
por
C:1S0S de fOI'~'a maior, ('OIIlO imuulnçiln, ineenrlio, "]lidl'lIlia,
g"('l'l'a
intomn,
(!:\t(,l"II:I (' outros
shuilluuitos
{' dI"~ {'1I1
sor :1prl's"lItados
:ís '·(I)·t 'S, lia prnxim» rvuuiâo,
para
,'1'('111 oxatulurulos
(' confirmados
por h-i. -Artigo
1;1.° da
carta dI' loi dr- ]:-) d,. maio, 01'<11'111 11.° 10.......
. . . . . . .•
1::-'
Cur;.;o <10 <'l-itu.do ul.aior
~ão ndurittidos
dI' doi,
('111 dois annos para I'st,· "l1rso \ iut,· otliviaes, sendo d"lI
da nrmn dI' infautoriu,
quatro da dI' «avul hu-iu, quatro da
dI' lwtillll'ria
" dois d:t d.' "lIgl'lIll1'l'ia,
os ()IlIH'S d('''('1I\
~atisfazrr
ás s"{l"lIilltl's ('Olldi';'\I's:
t('r dois allllO dI' bom
c .·Il't-!·tivo s('ni\,o "()UIO ofli,·iat·~, "'l'lIlplnr t'OIlI)IOl't!1l11 nto
('1l1111Iif('~ta lIptidil.o lIJilitar, appro\'íHi:1o ,II' t', :111)('dI' ('qnit:11,'ão, posto não SlIpl'I'ÍOI' II l'n)lihto " apprOY:H;:tO no ,'xallll'
,Ia língua aI Jt. IIIi, ; SI' faltn)"('1I1 1':II1t1i"al05 til' algllllln
da
al'lllas iudi"atlns,
pt),1,' o 11111111'1"0
5(,1' J)1·(·'·I)(·hi<lo J1I'Ios til'
qllal'ltlt'r
outra, (', SI' for SIII"'I'ior no l'stal)('lt'('ido,
s:to p1"('fPl"ido~ os '[tH' ohti\"t'I'('1I1 1III'Ihor (·Ia~sili,·a~·an ,'III ('011 (·m·. II
d,l('ulllt'ntal
f'toito 110 "ollllllando
do ,·orpo do {'stado IlIl\inr.
O~ ofli,·jll"s ,1t, illf:lllt(,l'ia lias "(llldiçt'í('S dI' S('I'('III ndlllÍttidos, silo 1l1l\IHlados, s" o ~oli,'itll\"('I\I, para a I'!-"oll\ pr tipa dI' "lwall:nia
pnra, dllrallt" quatro IIH'Zt'S. 1'(\ ·.,1)('1'( III
o l'llsino (1(' t'qnitac;:to.
Os, otli(·i:lPs d('stinadn>l a c~tl' 1'111"", (111:\11(10tl'nll11l\1 apJll'll'
\'nção IIn., t1ist'iplinas
qUI' ('oust i tU"1I1 <'urso p1'< p:l1"atorio
,ln, ('SI·ola poly!t'('hJ1i('a
(\11 da 1I11Í\'('reid:lI{P
on da nrll,J,··
IlIia pol)'t,',·IIlIÍ(':t,
tê"11I In~o li""111,'a pnl'. SI' 1II:ttri(·tda)"('111; os ti" Hrtilll,'ria
<[u" lião 1,,"11HIII nl'pI'O\a,:lo
IHl .·a·
d('ira dI' IIlill,·ralogia
" g,'"log-ia "111 alp;1I111 dos ('~tal,('I('(·Í1I1('1I1oS illdi":ldos,
d('\ ,'III 1'1'<''1I)('"lar
lia I""ola pol~ !t••
,·lmi'·:I, '·OlI.i"I1(·tallll'lIl'·
('0111 n 1'1'illll'Íl'O
:\11110 d" "!lr,o,
1\
1'I'f'('ri,la c:ul,'ira
(' oht,'r a :I]lJlI"'\':It,'i'íO )lara
(' 1IIa!1 il"ular('1II 110 H,'glllldll IIlIno; os dI' ilif:mt"ria
c t':lY:lllnri.t qu ..
lIao Ii \,('1"'111 lIPl'l'O\:lt.'ItO '·"I.lplP(a \lIIS di,,·iplillll.
do n"
f,'ri,lo (!1I1'~O,d('\"'1II ('~tlldHr 110 pl'a,o '11\" Ih,·~ foI' ii ado,
1IIHH nil.o ~ul'''l'i"r
:t I)',·s allllo"
11'11111dos (r,'s ( taIH·I",·i1I1t'lIlos ÍlHli.·adoH. aI' dis"ipliwI_
'1111' 11,." faltaf('1I1 pal".1
,·otllpldan'lll
('SR:I halJili·tlll;nll.
Os otli,·ill"~ d" al'lil[,"l'in,
"fi\ .dlari.1
"II illf:lllt",'ia.
""111 li'
11:lhilitn':"It'~ .il~ illdi"adlls,
'1'"' s' IIlall'i"III:1)"{'11I 110 I'UI'SO
dI' " lado IIll1iol', dl'\ ,'III 1'1"(''11)('111111'
'·'Injlllll't.lIll1'lIt<·
1'''!11
(,s~,· I'III'~" IIS s"l.:llilll'·s di,,·il'lillas:
IIs dI' artill)(·ria,
tlpplll·a.;ao dI' rOl'tili":I<,'ijo II d('fi'II, :I dos ,·,tad""
1.:.'011,· ia
tt'It'/.:l'lIphia
" I'nlldllhos
d,' f"!TO (""','pto
""11 trJtl'~.,O :
OH
":l\'allal'ia
" illfmd"I'ia
part .. dto '·l'il'li\.1 d, [ollili.
"'";:1:' 1"'I"II1I1II('lIt" " 111'0\ i,ol'i.1 " "'II :11:1'111,' " .I,·f, t) a ('
appll~':l~':jO tia 1'0I'tili":II::III ;'1 c!,'Ii'lIsa do .. 1.)(10 • ]l:ll'("
d"~"rJ]ltl\a
d" IIl11tl'l'i:1I d,' :ll'lill)('ri:l,
g<'od, i I tl'lt'J;I'.I.
}l11I1I, ... IIII1I1I1"s d.' f"lTO (( '''']lto "oll,tn1l'\'1I0)
, ]'il'l'"lo.
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gia para os do iuíantcria ; os que t'stin'rl'1ll habilitados
com o l'(Ospecti\'o «urso em condições
differcntes (las Psta1JClrl'i(las,
fnO([\H'lltariLo sunulrnucunu-ntc
com o curso
dI' estado maior
as disi-iplinns qll(' I1lPS falturcm para
()ht~l'?lII habilita(;ilo
p(plÍvalent<,
~l iudlcada.
.
Os olhcIars matriculados n'vsto curso conservam os venci-

meatos a que teruun direito sr est lvesscm fazendo serviço
effcerivo nos corpos (las suas anilas, e SI', por qualquer
l'1l'Cllmstan(Oia, não o eoncl nirr-m, rct-olhom iunucdiatamcnte ao servi~o.-Al'tigos
4;").° a lH." (1<1 «artu de lei (1(0 1:1
dr maio, ordem ]).°10
1lU, 117,

Curso

118

pura
arA·ento,",
a.judant.es-Collsta
dr- li.,.õ(·s th coricas (0 praticas :
as theorica« comprchendcm
jlrilHoil'ios
<10 physil':1. indispen :1.Y(Ois:I. cornpn-lu-nsão (las l'(,~l'aR Il\' tiro tOao conhecimento

de

habilitação

dos appardlloH
do tdtogl'aphia
(0
tr-lc phonia ('IIIIlO oxvrt-ito, \'11'1lI('ntos d\' topographiu,
dt' artrt' do fortifh·:tt;ilo,
r resumo tia histm-lu militar '''0e campanhas
d'esto ~t'('lllo ('III 1111Ctomou parte o

prcgnrlos
I

militar

derna
«xerr-ito portuguez

; a, pratica»

que dovem acompnnhar

quanto
possivo l as thcorir-ns,
tOlllllprt'lH'n(!t'1ll trahalhos
tOjlogl'aphicos
no «'IT('UO (' tltOs('llho topogl'aphit'o.
uso do~
appal't'lhos
tlc tt'legraphia.
t' telt'l'llOuia
já 11l('miollados,
trahalhos
de fortifi(·a~ü.o,
t' J't'Rolnção dt' lwohlrlllas
<lI'
st'l'vi<.;o t'1n r:tmpanlta.-Artigo
H~.· tio rt'gl1l:un('uto
geral tIas ('st'o[ns para pra~as tI(O prd, Ort!c·llt 11.0 1·:1,.... . ..

Cursos
prof'c,",sfHlos na (',",cola do exercito - São oito, dh-i(litlos pela s\'guintt· ftÍl'Ill:l p com as
disciplinas
indicarIa:;:
CUl'dO gel'<ll, 1." t'atlt'il'a (pl'iut'ipios
geraes
til' organisa<;ão
dos rxt'r(·itos,
)('gislat;ão
e a<llllillistra<;ão
militar,
no<;()('s d,' tlirt°ito intt°l'lUl('ional,
st'rvi<,;os lltilitar('s
na~ rol 011ias) ; ~." eadeim
(UO<;0t·S g('ra('s
soure baJistira.,
al'lllanll'nto
t' pqnipanlt'llto
tla Íllfantpl'ia
portngneza);
:l.a catl('il'a (principios
dc tadie:!
(' \'stratpgia, IU'nUllllPnto (' ("luipanwnto
(la l'ayallari:l
pol'tngllt'za);
1.' ('adt'ira (dt'llH'Utos (la t'nrtifit':lt;ito <lt· t'alll]l:lIlha c imjlro"l'isatla. )ln.,.õ('~ g'prar's soltrp l·tHIlmIlIÚ(Oa<.:0tOslIlilitart's);
7." ('arlt'Ír:t (1l0t;ÕtO~g('I'<lr8 80111'(' material
da mtilhel'ia
}Jnl'tu~ut'?:I);
11." ('a(kil':l
(topogl'apliia);
Illo~I'Jlho topo~l'aphi('o;
1lH'lHol'ias (' proltlt'1I1:1S !las t;alas d .. "5tlltlo; tral.alhos tk fOl'tifit'ação
t· d,' tnlJtlg'l'>tphin. no t·,uupo;
illstl'lIt'ção
tactit-a
tI,· infautt'ria
at." li. t'st'ola dI' pt'lotito;
tiro ..l(·"H'lItar;
adluinistração.
contahilitla(1!'
P eseripturação <los corpos;
rquitação,
gy"lUa~tit'a
t' t'op;l'im:l; hyg-ieDc militar.
CU1'.'«J d~ illfon/I'I"ia, 1." (';l(lt'ira (noçut·s tI(·
llÍstoria
t' A't'ograpltia
militar);
2." l'a<lt'il':l (tiro (las ar!fia. tlt' fogo p()rtatt'i~,
al'm:lllH'uto
t' crjllÍpalllt'llto
da illfant('1'ia,
taditOa
(' .'''1'\ i"os tia illfallt('ria);
l.a 'adt'ira
(app1it·a.,.tl(·· ta('til'as
da fo)'tilil':t<;ii.o ti.. ":llllPunlm
(' im]'l'ovisatla,
trabalhos
(1(' 11i\'<[(1\1(' t' :tt'all1p:llllt'llto,
ltl'l'lit'a~i'H's tia phntl)~raphia
aos t"Oo~ tt.t g'IH°l'l'a) ; fl.· l'fltLPir:l
(J10ÇÕ('~ g'('l'a(·., dt· t'ortint'a<;ão
]l(OrllUllltontt· t· l'rovi~oria
t'
<lo spu ataqnf'
t' dl't't'IJsa);
H.a ('ad('ira (faltri,·t) tio unHa1lI1'uto pOl'tatil
t' I'csl't'totiv:ls
111\111
i.,.,JI' s) ; trahalhos
llas
~alas til' t'stnt1ll'
trahalhos
tlt' j'n·tif;l·a~ào
tOtltO topogl'a·
}lhia no (':U))l'0; 'illstnlt' ':'io )lJ';ltit'a de l'hotograJ'hia
l' ti ..
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tch'graphia;
missões a forti1ie,lÇlícs; visitas :IS escolas
praticas e :is faln-ir-as de armas p d(' polvorus ; rer-onhe«imontos
nuliturcs
; iustrueçâo
tuetit-a ; instrueçâo
dr tiro;
udmiuistraçilo,
r-ontnhilidadc
e (·sl.'l·iptur:\<;ilo dos corpos;
g-ymllasti.·a
c .·sgl'illla.
CUI'80 dr carolluria,
1." cadeira
(noçiks
de historia
c gcogra]lhia
militai'); 2." cadeira
(tiro das armas de fogo portatr-is) ; :l." cadeira (armamento
(' equipnmento
da «avallarin,
taetit-a (' serviços (la r-avallaria}; -l.0 cadeira (appli('H<;ors tucfit-ns da fortificação de

campanha
(' ituprovisada.
trnbalhos UI' hivnqnc (' acampaapplivaçõos (la photographin
aos liSOS da guerra);
'lo" cadeiru (Iloçors g{'r:H'S til' fortifi('nção permnncnte, c
do Sl'U ata'}1H! r dcfensn}; H_I ra(kira
[fabrico (lo anuamrnto,

lIH'l1tO portntil

salas dI' estudo:

e rospeetivn»

munições};

trabalhos

.10 forfiticnção

trabalhes
IIn~
I' dr topogradr photoW':lphia
(' de

phia no "lImpo; instrucção
prllti('a
t!']('g-rallhia;
misso('s
a fOl'tifi('aço('s;
visitas Íls escolas
praticas
e ús fubrir-ns de nnnf).>l !' di' polvoras ; 1'('('01111('«imeutos militnrcs ; Íllstl'lIr<:ãofnrti('a;
ÍlI- tnll'ÇaO dI' tiro;
admiuistraçâo,
eontahil illad.' r I'~('l'iptnraçfio
dos ('Ol'pOS;
"f]uitação,
gylllll!l~til'a
c ('sgriIlHt; hippologin.
Curso dI'
"I'tillt<·j·úl. 1." ('R(II'irn (nol)o('s dI' histmia
I' g('ographia
lIIi1itar);
i." (':Hll'ira (tiro das 1ll'llH1S dI' fogo portat(·is.
;u'mnnH'nlO " 1''1l1ipnllH'lIto (Ia infalltl'rin)
; 3." l'at1l'im (a1'mnllH'lIto I' ('qnipHlIlrllto
dlL ('aynlJaria);
1." rad!'ira (applicn<:õ.·s taeti('ns
da fOl'titi(·nção
(h' l'alllpallhn
I' impro\'Ísatla, tmhalhos
(](' hivaqlH'
r (II' nl'nlllpalll('uto,
('omIlIl1nira'i0l'~
militar!'s,
app1i('n~i)(·s
da ],hologrtlphia
aos
liSOS da guerra);
:)." ('adril'a
(fortitiC':H;ào ]1I·rmnnrntl·
('
provisoria-]Iartl'
d('sl'riptiva-c
H('U atn(1111' c ,Id~llsn);
';.", 7." (' 8." ('adl'iras (rompIdas);
12." cadeira (l'l'sist(·u('ia dI' m:ttl'rial's);
la." I'atll'ira (ma(·hill:ls hydraulil·a.);
1-1.• c:H],'im ('str}'('otomia);
1:)." (·adl'i1'll (rom]lll't~\);
lli.·
('adl'ira
(n'sish'lIt'ia
appli(·a<1a-p:u·t
.. l'l'hlti\':\
no: 01'g-ãos das IIln"llÍnah);
111'8('nllO (1(' IlIal'hinrtR l' <11' mntl'rial
tI(· A'1H'l'ra; trahalho
lias ~alaa (II' ('studo;
tr:\l.alllOs
(II'
fortifi('ação
(' de tOjlogmphin
!lO ('alllpo; ill~tl'lI('<;: o pratil'a dI' l'hotographia
(' dI' tl'l('gl'ajlhin;
trahalho
praticoa da R" ('adeira
no lahoratmio;
I'Xl'l'l'i"ios di' 1', t('1'('otomia (' (]('lIIodl'la<:no;
Illissors :t fortiti(':H;O"
(' <,stalH')('('iIlIrlltoH fahris
do ('0111111(111(10 gl'!'nl (](' lll'tillwrill;
,isitas
a ('r('olns prati('as;
l'(·I·Ol1l1(·I·iIlWlltOS lIlilitar('fI;
illstrll('t;íio t:u·til·a;
instrlu'l,'ão
dI' tiro; a<lmillisll'at;ão,
.·ontnhilidatl(· (' l's\'l'iptl1nl\~n
(los orpo ; I'Illlitnt;ílo. gytnnll ti fi
. I'sgrillllL;
hippologia.
'/Ir"" dI' '"1',Iltllh"/'Úl
militar, L"
.'atll'ira (1I0ÇOI'S dI' hi Im'ia (' g'('og-rnphin milita!'); :l." ('atll'im
(tiro
das :mlln
dI' fogo ]lOrtat,·il',
1'1Il1l1ll('lItn I'
"qniplIllI"llto
da infan!t'I'ia;
ta,·til·a (' .. rdt;o
da il1fantl'ria);
1." ('ad"ira (:lJIJllj(·a<:,j. 8 tal'li(';lI! d. iilrtifi"a 'ii" (II'
"ulIl}l:lIIha
I' illlpr()yil'ada.
f1'ahalh08
,1(, I.h·aqu('
(' (]"
.lt·UIlIIHIIlIPlIto, ('Olllllllllli"n~,H's lIIilitar('~,
IlPl'li 'lI\,iJl' <ln
~hotogr:ljlhin
aos 11~(l1l,11lg'llI'rru); r).· ('atl('irn ('(llI1pl ta);
.... ('nd~'l1'll .(,·tlHtns dos proj .. d,·ill);
7. ('I,tIl'Íl~\ Illntl'rial
.](' llrtlllll'na-p:lI'!I'
d(' ('riplinl);
/'<.. I':l,h·il'.l (I'xplo i.
vos);
) 1." (·ad .. im (gpod" ia); 1:!.· lí IH." (', (I, ir. s ("OIHpldas);
dl'M('lIho dI' IIlal'ldlla
. trahallll'B
na
ala dI'
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estudo; trabalhos dI' fortificação no eaiupo ; trabalhos no
campo relativos ás 11." c 18." l"IHleiras; instrucção prat ir-a
de photographín
r rle tl'll'g-rarwlÍll; trabalhos praticos lIa
12.· eudoira no laboratorio
«himivo ; r-xerr-ieios de estereotomia e modelação; missões a fortificaçõ('s, ('sta~l('leCimentos fabris, offieinas I' sorvicos til' obras puhlicns ;
visitas ás cseolas praticas;
rr!"ónhpcimcutos militares;
instrucção tactiea ; iu-truoção (II' tiro; admlulstraçâo, contabilidade r oseripturação
dos eorpos ; cqnitaçâo. gymIlastica r esgrima ; hippologiu. Gw'so de cRiado mai())',
9." elO." eadeiras (eomph-tns}; trnbalbos nas solas de estudo : rceouhecimentos militares; viagens de estado ma i01' ;
visitas RS escolas pratu-as ; instnwc;ão pratica !lI' photographia e Ile trlC'graphia; equitação e C'sgrima. CII1'80 dI'
administração militar, 1.. I'IHlpira (l!'gishu;ão (0 administrnção militar, noções de direito intr-ruacional};
:1." oadeira (noções g('ral's sohr« r-ouuuunicnçõcs
militarr-e,
priueipios til' tactica e dp estratl'f.(in); 4.- <'illll'ira (trabalhos de ncampamcnto C'do hivllqUI'); 11.- I'adl'irll (noçõcs goraos de tO]logrllphia. lciturn de I'arta~); dosenho topogrnphico : trabnlhos III' ru-ampameuto P d« hivnqu«
no call1po; administração,
contnhilidadc
I' ('scripturllção
tios corpos; ('quita~i"lo, gynmastiea e l'sgrÍllla; hippologia. GUlWO dr cllgenltcrict cÍl;il e de lIlin(l.~, 11.· á 20." ('alleira~ ('olllpll'tas);
tlesl'llho topngraphieo
I' dr mal·llinas; traualhos lias salas de I'stntlll; trah.lhos
no rallljlo
relativos }\s 11." c IR' ('lldeiras; instrUl'ção pratil'a til'
photographia I' de tplegrallhia; trahalhos pratil'os da ]~.",
19.' e 20.' I'adl'iras ])0 Jahon\torio l'himi('o; I'xel"('irios til'
cstercotolllia
c mOllplnção; lIIisst'H's 1\ cstlll)plt·(·illlC'ntoK
fabris, oAicilJ:ls e ~cryiços tIl' ohras puhli('as: iustrul'ção
tactiea 11(' infantl'ria até á escola dI' pplotãu: gymnasti(·:t
r esgrima.
O governo pódl' nltprar a (li~trihlliçiio Il'estas disl'iplinas, ml'diantl' I'onsnltl\ 110 l'onsl'lllO dI' illstrlll·çào. -Artigos 2.° I' (l." da ('aJ"ta !lI' ll'i !Lp IH III' maio. ortJl'lIl
n.O 10 •......
, " .......•....
, .. 101, 103, 101, 105, IOli. 107

Deposito dlsciplino.r-l',

I'xtindo o da praça dI'
:::l. Julião da Barra. -Artigo lHO." do I"t'gulallll'nto lliseiplillar de 12 dI' !L('zpmhro, onl"1ll n." 2G...•••.
, • . • . ..
\\1 t
Deputado~ -Vide Inc(lmp((libilid(l(le~.
Todos 08 indivíduos eom capacidade pIna ('leitores são habeis para serem deputados, scm condição de domicilio
ou residencia, eom ell.elu ão :lb oluta do:! estrangeirosua·
turalisad08;
dos m mbros da cam ara do~ p:m.!H; dos qu('
não 8ejl~m habilitado~ eom um CUI'SO de insb"ueçilo flUI)('rio]", seeundnrin, especial ou profi 's:onal, ou que n:t.o tl'nham 400~OOO réis Ilc )"I'non liquida Rllllllfll proveniente
de bens de. miz, eapitnef', commcrcio, indtlHtria ou emprego
inamovível; dos I[Ue, :tO t mpo da clcil,'ão, ('.('l'çalll logn-
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res nos conselhos administrativos,
gerentes ou fiscaes de
empresas ou sociedades
constituidas pOI' contrato ou concessão especial do estado ou que d'ello tenham privilegio, subsidio ou garantia
de rendimento
[menos os que
por delegação do governo representem n'cllas os interessc«
do estado}, coucesaionnrios, arrematantes
ou empreiteiros
de obras publicas, c empregados da casa real em effectivo
serviço j dos auditores administrativos
e eecretarioa geraes e mais empregados das secretarias, íunccionarios de
policia e empregados
das administrações
dos concelhos
ou bairros j e dos governos civis j dOR empregados das .repartições de fazenda dos distrietos e dos concelhos
ou
bairros, (' os empregados
do serviço interno das ulfandegas e dos elll]lrogados no ultramar. (lo ('orpo dilllolllati(>o
ou eonsulur I' das (':UIIHrHs Il'gislath'as. lSão n>slH'l'tivamente illl'legivt'is
(' lIito ]l0d('1I1 SPI' votados 11.1' .Iivlsõ«
tcrl'it{)riups
a qlll' rt'slH'ital' o (,):I')'(·i(·io das suas fuuvções, os magistrndos administrativos
ou judiciaes
e <10
ministério
publico, as nuctoridades
militares e os empregados (loH corpos administrativos,
os funcclonarios ti caes
e de justiça, e OH empregados
dos serviços techuicos do
ministerio
das ohms publicas,
in legibilidade
. ta (lue
subsiste ainda durante
seis mezca depois qu , por qualquer motivo, o fuucciouario deixou de s rvir o cargo lia
Nua eircumscripção j nos que desde o tempo dcccrrido
desde n publicação do diploma que designe o dia para
a eleição até á conclusão (laH operações elcltoraes
exereereiu em todo ou em pnrte o cal'~O de ~ub>;titutos ou
illti!rinos, são applicavcis
t'stes illclegihilidlldcs.
O" funccional'ioR cuja .iul'isdit'~·ão abranja todo o contillCJltc, ilha.
ou provincias
ultramarinas
não SIlo compr henditlos !l'estas in('lcgibilidades.-Artigo~
a." 1\ ;l." (la earta de lci (1('
21 de maio, ordcm n." lO
111;, 117
Dcp.;o(·oll.to,",-Os descontos !lOS soldos dos omcint·~ para
pagamento
de artigos forll(H>idoK pelo ComJlll\lltln g ruI (Il'
ilrtilhpria
são l'ip;oro~nmcl1to feitoH por t1('dneçõt'~ igua
ú sexta parte do I'('sperti\'o
~ohlo, COIII(' (O('pt;ão do reyolvers, qlle ~Iio paA'0~ por d<'lfwontos mt'lIsacs de 1$000
róis.
DiHposiçü.o 5.- da o 1'(1e 11\ Ilo" !)
_. _ o o •
KI
Dc,.,),cznp.; (!OJn. o rccrutluuClI.to-Rilo
obl'igatorias
para us (>IlIl\RI':IS1lIII1Ii('ipaes, ~al\'o os ~(I'dços
da ex<.:hlHiva cOlllllctelwin daH aurtoridatl
~ llIilitarcs.Artigo lIi~)o" do regulamento
dos scrviços do I'C('l'lIt:\1ll nto, ora m 11.(1 1~).....................................
:)7;
Dcv(~l."cp.; Juilitarcp.;- 'l'odo o militar de\- l'egulAr
o ~eu pl'occdilllt>nto l)elo,,; tlil'tlUllCS d:~ I' Iigi<lo, (la virtude
(> da h01ll'a, amar a patria, ser ficl ao Hci, gUH ·tlar faZl'l'
g'1l1tl'dar a ('omtitui~iío
poJiti('a tllL 1ll01lIlll·h ia, 1'(' )ll'Ít· It> cumpri)' as leis do reino, e teJll ]101' <lc\"('I'(>seRpel'incl\
oh('(lccer ás ())'(lens (los sul' >rior(>8 relat i \':IS 110 li n iço,
(OUlllprill(lo-l\s
xal'lalllcllt(·;
1'('~pcit:'lI' os IIp!!l'i 1"1> n
st'l'viço 011 fól'!\ d'cll(>, c as R('lltill 11:18,guardas c outro
postOIl di! s('r\'Íço, Ru.icitllll(lo-~·(' lÍl! tlUIIH )> e~l'ripçüc ;
('umprÍl° as ol'(lon o Ol! 1'I'gultull('nt08 lIlilitlll'l'l! III todo
118 8ell
pre('<,'it II, dc<li('l\llflo 1\0 1I1'1'\'Í~'()to(l:~ a lIua illtelIigcncÍ:L i! lI)lti(Ho j npre. el)tar·~o ('Olll }Iolltulllidad
1\
o
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qualquer hora no lognr a quc for chamado pcl~s obriga.
eões do serviço, não se ausentando sem a d~vHla auctorisação ; submetter se promptamcntc
e cumpnr, ('?mo lhe
for determinado,
ao castigo imposto pelo. superior;. ser
assei ado e r-uidar da lirnp ';f,a e con,;crvaçao dos ar.tIg?~
de fardamento c de tO!lOBos outros que lhe forem distridos ; vuidar com zêlo do solipedc IluC lhe for dístrlbuldo
para serviço ou tratamento, quer seja sua praça ou montada; não vender 011dar outro destino aos artigos de armamento ou quaesquer outros que lhe sejam neeessarios para
desempenho dos seus deveres rnilitares, ainda que os tenha adquirido á sua eusta i não se apoderar illegitimamente de objectos pertencentes
a outrem ou á fazenda;
não eontrahir dividas (IUC uão possa pagar regularment
e sem prejuizo <la propria diguidade, c não praticai' no
serviço ou fóra d'clle acções contrarias á moral publica, ao
brio c ao decoro militar i n('I'eitar sem hesitação :\ paga,
quartel e rancho que se lhe (l!!r, bem r-orno 08 uniformes,
limitando-se a re« lnmal' pelas vias ooinpetentce, quando
se julgue prejudioado i não emprestar dinheiro a superior
nem pedil-o a inferior, e não se valer ,ln Rua nuctoridnde
ou tio seu posto pura ndquu-ir lucros illicitos i não frequeutal' casas de jogo nem tomar parte nos de parar ou !lI'
quaesquer outros prohiliidcs ; respeitar as auetoridades
civis e os regulamentos e ordens (LI'policia e allministraç~o publi('a, tratanllo por modo ('ouyeuiente os rcspectivos agentes; nilo s(' mbl'ill.gar e (·onservnr·se prompto
para o serviço, evitando o que possa pre.iuIUI·l\r-Ihe o yigor e a aptid~o physiea ou intelledual;
conviver bem
<,om OH ('amarada", evitanclo tudo o 11ne pos~a perturbma or(lem e II. harmonia quI' cle,'e hayer na ('or]lornç~o militar; ser modcrauo na linguagem, nilo murmurar lIas Ordens do serviço, não as llisl'utir, ncm rcferir-se a ~u]leriore~, de yiya voz, por cscripto ou outro mcio, ('om
expre8~tleS ou maneira;; (lue tI,'notem falta dc respeito.
assumindo tal procedimento eX(·eIH·iounlgravi(lade qUl\udo
praticado diante de inferiores i ni'io alH'tol'Íl:,UI',promover,
assignar ou tomar qUIll(luer Outl't\ parte em manife8t:lçi'leH
I'olle(·tivus, sejl\ de que nlltUl'ez:\ forem, :lcllllo ('orno taes
l'onsidcrallas nào só a~ rel·llllllaçõe" pCllillos ou exposiçõ('s que, ('om um fim ('(lmmum, f'ejam apresentadas
POldivers08 militarcs, mas aincla as reprcs ntações verhaes
a}H'e~entadas Jlor um em nome !le outro.; não aC('citm'
dadivus ou homcnagens ('om (·:ll'a(·tel' de manife tuÇÕCEI
('ollectivas, o qne inclne osreuniõcs (le éorporação ordeno.(las pelos superiores ('om o fim de prestar uos d1cfes os
testemunhos Ile consideração e l' ~l' ito (lue lhes silo (levidos; tratar ('om moderação os infcrior 's, 8euIlo defe~o
empregl\r expressõ 's ou al·tos IIIcno~ ,lignos (la pessoa que
08 prati('a ou ultrajant s d'aquella I\. Ijuem l'ão dirigidOS.
e 8er pl'Udente Ila exigem'ia (La, onLcns que 111C8(ler, c
('uergil'O e !irmo na rcl'\'('s lio }lrompta d • qualquer <le~obedienl'ia i pllrticipar á audori,la,le
('otn}letente l\ existenda de nlgUlIl I·rime, logo ljll () (lésl'lIhra no e. ('n'i('io
lIas suas funl'<;ues i I'flstigar immcdiat:\Il11'ute, no~ limiteI'
das suas attrilJUh;ões, as infracçõcs lli~l'iplinar ~, 0\\ 11m'
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parte do subordinado quando este commctta infracção ou
dclieto n flue corresponda pena superior li da .ua eompe
teuein ; impedir, mesmo t-om rist-e de vida, qualquer fia,
grnnte delieto e prender o seu nuctor ; não intervir no
serviço policial, devendo r-omtudo »re81:\I' o seu auxilio
aos agentes da. nuctoridade,
quando lh'o solicitem: só
fuz er uso das armas com ordem ou nuctorisação superior,
ou quando a isso for ohrigndo pela necessidade de repelIir aggressâo violenta r-outra si ou seu posto de serviço ;
entregar as suas armas quando lhe forem pedidas por superior que lhe intime ordem de prisão. ou por outra au«toridadc, se depois de preso pretender fazer uso d'ellas ,
lião consentir flUOalguem se apodere illegitimamonte
da"
suas armas; tratnr com moderação o attcnções
devida"
t-odas as pessoas, ('0111especialidade
aquellas cm casa drquem for abolctudo, não lhes fuzendo cxlgcm-ia i-outrarins á IC'i o ao decoro mili tnr ; declarar o S iu uome e mais
indicnções quando lhes seju exigido por superior ou au«toridado civil eompetcntc ; D:l0 usar distinctivoe
que
não pcrtrll,:al1l ao SPU unifornu- ou graduação, in iguias
ou ooudccornçõos
a que não tenha direito ou Iiccuçn
pAra usar. 11('111 trajos qUI' lhe sojam vorlndos ; nito abusar
da auetorulndu dn suu gl':ulllll.\'itO ou posto di' serviço :
informar 1'0111YI'1'11I1I11'
o superior com rt-spr-ito a todn« u~
OI·(·01T('IH·iIlS
do serviço " da disciplina ; não ('II('ob!'i1'criminosos milital'rs ou ('ivis, 111'10 llIiuistrlll'-lhcs auxilio qUI'
(·olltribllll. para att('nuor-lIws
a p(·nalidadr
ou fll('ultarIhps a lib('l'dnur; nito 1'('vl'1or as ordl'ns s\'(,l'l'tas Ih' Sf'j'"iço, nrm o sIInto, spnhu ou ('ontra-sl'nlu\;
diligPlll·ior
assi,luampnte
instruir-SI' para bplll drsl'mppnhur as obriA'açu('~ dI' sC'l'viço, (' obh'r o mnximo ('onh(·(·im(·llto na instrucção militar I'm geral; não ]ll'omovC'1')H'm toma)' partI'
,'111mnnif"staçul's politil'ns (lul' não spjam no l·xl'rcÍl·i" dI'
fllnf'çu('s pal'lam"lltal'('s;
lIiio 1)(,1't1'11I'
1'1'a I1ssol'inçõ('s fJUI'
llitO 'st('j:un II·gnlnwnt(· ('onstitllidas;
não 1lI0uif('stl11' por
qual'lUCI' fÓl'ma id(\a8 l'Olltl'lll'ias á ('ollstituiçilo l'oliti('a ou
:\8 institlli(,'ul's militnl'('H do I'stndo, otf'l'nsi"as dos 8UP('l'ior('H, dos iA'l1n('~ (' ml'SI1lO dos iufpl'iol'('!\, Oll por qual'lu('1' modo pl'('judil'ial'::I II. boa I'X("'II\'iio do "('rviço, 1\ <IisI'iplina ou 1í.,S pl'ovid(·n(·ills dI' illt('r('ss(' gl'ral; lião ('mit,
til' ('m 1'('uniõ"s pal'cÍnl'$ ou tota('s dI' I'ol'poraçito (·OIH·('jto~ quI' impol'tI'lIl apl'I'('iaçito lisonjl'iJ'1\ 011Il\'sf:worllv<'I,
pl'sílonl ou ,·ol1'·I·tivll, dos 1l1l'1'itO~,virt.l1dl'H ou al·t !Iv"
~l'l1S 8upI'ri01'l's, E8tl'~ ,11'v('n's d('''1'11\ SI'I' illl)H'l'tl'ri\'l'Impntl' ('umpri<los qunlqul'l' qur S(·jll. 1\ gm!lllação militar, I' os "hpf('f:! l'1'~1)()1I8:L"('i.~
t~(,lII
o rigol'oso <11'\'1'1'dI'
adoptar l\ providI'D(·ias pl't·(·isa~ pnl'l\ quI' n~ ordl'1I8 11;,
Hl'rviç,o FII'jlllll I'x(,l'utlL(l!1~,nilll!a quI' pnl'a isso tenham UI
l'II1Jll'I'gar ml'io~ I'xtl'llonlillul'ios não dl'signlldos no )'(·gu·
lnuH'llto ,li~l'i]llillnr, U('III ('ousid('rRdos ('llKtigo~, qm' ju).
~urm illlli8p('nRa,'(·i~ 1"ll'a ,·olllpt'llil' os H('U' SUhl1l'1lillal!o
:t, o!H't1ii'lwia dl'villn, disp08i~ito "ílt~ qu(' é tm,nbl'lI1 I'xtl ,~81\'a no <1,'VI'I'CJllt' Ol! t!lIJ1I'I'I01'('Sh'('m do' fnz"l' )'('SJlI'Itll.r a sua gl'I\,llIlIçílo (. o tI('U P()~to Ih' s"r\'it,'o, no ('0.0
ti" nggl'I'8são Vill)I·Itt.a ('ontra ~i ou l'Ol1t1':\n BUli.undoI'idll,l,', ,11'\'1'11I11l
pnrtil·il'lIl' i1Jlml',lilltal1l1'l1!t· :108~I'll. I'h(··
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extruorr I"manos qu p • por .·il'eumstall(·in~
,'
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maior gravidade
tenham ('mprq('ado,AI tlgos , 'I'
do rcgulnmento diseipl iuur II.· l:l .11' t11'z'·I~~ro.,~
~t-ll
n." 21i .. ""
, ... ", .•••• , ...
, .• ,.'"
.• 8, I, HII'I. t I.
DiJ;ilCil"lUnu. :tnilitnr-('ollsi"ll'
110.(·otril·ta (' pOIlua
nbsnValll'il\ da, k-is I' )'l'gllI:t11lP,ntos militn:'es. ," I~~~nqll,1'
"onstitua a base vm que deve firmar-se a lnS.tltl\l~1l0 UImuda, tr-m de 01l1',11""'\'rigorosnmcnte
Ú~ HI'gl11lltp~regras
fnndam('nb\l'S: obl'tli.'ncia prompta I' pá-si vn, ficanrlo o 1:>11perio1' responsavcl pvlas ordens <JIW (1<-1', IlS qUlles devem
'1'1' sempre «ouforuu-s com as k-ia I' rvgulmncntos
; <lU",
vm casos ('x'·l'lll'iou!l.('s 1'111 que o vumprhuonto
do .uma
ordem possa originar illl'on\'('ui('nte 011 prvjuizo, (I iufcrlor, 81' estiver na !l1'pó"nç:l de superior p uão sendo 1'111
avto dI' formatu 1'Il, pód« obtula a d('vid:\ nuetorisaçâ«,
diriglr-Ihr, rl'spl'itosallll'lIlt· as rl'fi."ijl·S que julgar {'OIlV"nicntos, I', insistillllo .'stl' na ('x""lIçih .11\ ordem dada,
ob('d"ct'l'á promptauu-un-, sulvo (\ tli",'ito <II' qlt('ixl\ {\ an':~l'idade ('O!IlPI'tl'IIt1', q~8nllo s.: julgul' l('~a<lo, III'poi8 d.'
feito o serviço C', I·umprldo. 1\ 01·.11'01;qlll', 1'111o.do <1,.
llcl'viço, a. obcdil'ul'ia é E('mpl'l' .I(·vitla. ao mai ...gmduo.do,
I' na conconcneia
dI' militar('s ('011\a IlIl'HlnU graduação
ao mais antigo, e cm igllo.ldad.· d·csta. no mais v'lho,
iHtO sn1\'o os ('a808 ('m qUI' fUll('çõl's (1(, SI'1'\'iço nu nomeação ('~p('('il\l t('n1l1\1IIinvI'sti<lo qualqlll'r militar 110('.'1'1"
"ieio d(' comnumtlo; quc, mesmo fóm .105 a('[os (1(' sl'rvi<;o,
os 8up('l'ior(~s têpll1 <lireito no rl'sp('ito dOI!iufl'rio1'cs i qUI'
o eommando dI' tropllS ('olllbat('ntlS ~ó <1('\"(' ,('r I'x('r(.ido
por oftif'ia('s e pl'l\<;as <Ia nwsma I·IIL~SI·,dirigindo os não
l'ombatcnt('s os 81'1'viço;; I'spceia('s a 8('1\ "III'gO I' rOlllman.Ian<lo ns tropas <Ia sua l'('spcl'tivo. (·lasl'l'; que todo o !IIi·
lito.1' 80ft·ro. COIl1I'l'signl\ção as fRdigns I' priVnC;Õ('8,POIlscrVl\n<lo,sl' intn'pido nos }wl'Ígos, g('n"ro~o lia victol'Í;\ ('
pa.ci('nte na l\t!vI'rsiuad(';
quI' o supl'rior, nas l'<>la<;õ.,s
.'om o~ illfl'riorI'S, s('ja para <'llc~ rX('llIplo, guia (' protl'etor, Sl'1l1 essa protêcC'ão ~('r ll'vada. ÍL familiari.la<ll·, 1\
qual só 8(' pl'l'll\itt(, l'n'tre oflit'iaps fóru ,108 IU·tos .1.. 81'1'viço, (' ÍLs praças .11'Pl'('t pntre I\S da nW>lma (·lns6.'; qu.'
os clwfps, (' 1'111 gCI'al to(\os 08 snpl'l'iofl'l', s('jllm }"'8])(11Isav('is lwlllB illfl'll(·çi'.,s dI' disciplina prati('lld~~ !H'loij SI!hOJ'lliul\lloll 011illf.·riol'!'S, quan<1o ,'Sh"S a(·to~ tn ('rPm 01'1gl'm na falta III' }luuiçito POt· pm't(' tIos nH'smos ('lll'f ..s
011 ~Ilp('l'iol'es, 011 uas ~IIIIS propl'ias fa.lta~. qUllndo lIào
p1'Oval'l'1ll qll(' .'mpl'(·garam todos ml'ios para (I~ l)I'('V('lIil
ou ('vital'.-Al'tigo,
1.0 c 2." ao I'l'gulllml'llto 11i~(.iplinIl1'
(11' 12 dc dl'ZClllbl'o, ordl'm n.O 21i .•.......•••..
, ..
~j(;
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i
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Disciplinofi!; pro("csso<!os no. cilcola do
exercito-São

dividida!> por vinh' l·a<ll'il'lls.:t ~!lbl'r:
.Io~ (·:\I'l(·itos, 11'gislllção t' lI<1ministl'açào militar, noçõl'j; <11'.lil'l'ito intnIll\cioual .. <11'hi~toria C gcoffraphia militar, ~"I'vi<;os milital'l'l! nas <,0)onia8; 2,", tiro dn~ arlllUl'l pOl'tatl'is, IIl'maml'uto e equipam"lIto (Ia infant('l'in, tal'ti('a I' . 1'l'viç,08 da.
nH'sma armai
prinl'ipios de till·ti(·a I' l'stratC'gia, ar1IlI\m('nh, da ('a aliaria, ta(·til·a (' sl'rviços <laIIW;;lIlllarma;
1.', fortifi"a 'I) d.' "ampallha (' impl'ovi.n<1a. trahf\1l108.1"
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Di",trlbulQiio
do,", contingcntcl!!I-:f; ao
poder legis.lativo que compete fixal-os aUl!ualmente\ (~evendo o governo distribuil-os
pelos dlstrictos administrativos na proporção dos mancebos l'~c.ensead.os,.llal'a
o que os respcotivos
governadores
C1\'1S enviamo ao
governo, até 20 de agosto, a relação numeriea dos l'Pcensr-ados em cada concelho, em vista das relações quI'
lhes serão enviadas pelas commissões de recenseamento.
Os mesmos ~overnadol'l'!j procederão, logo que tiverem
couhceimento
dos contingentes
distribuidcs
ás snas eircumseripções, a repartil-os p,'los concelhos ou bairros, se~llndo a diMtrilmição publicada pelo governo, fazendo
eiu primeiro Jogar o da armada e em i!ü~lJida o do exervito, guardas muuiclpaes e fiscal, trausmltrlndo immediatameute o resultado d'cssa divisão ás eommissõos, enviando-Ihes copias authcnticns
do mappa da divisão na
parte respectiva, para seu coubceirnento e para que a façam publicar por meio de edítnes nos Iogares mais publicos.
Xas repartições dos concelhos ou bairros, dos contingentes, devem observar-se os sl'~uintes preceitos : se, depois
.le repartirem os contingentes, restar ainda por distribuir
algum ou alguns dos recrutas respectlvos,
serão estes
adjudicados, cada um de per si, aos concelhos ou bairros
de (lue tiverem ficado maiores fracções de numero de reeenseados, segundo a ordem d'ellas de maior para menor,
a.té'se perfazer a quota pedida para cada um dos mesmos
contingentes,
segundo o numero dos seus recenseados,
servindo de base a esta distribulçilo e aos caleulos respectivos o tll'si~lIn<lo na tabella publicada pelo governo
resta di8tribuição dc,'e estar feita até 30 dc s('tembro) .
.AI! commil i)es, logo que tenham couhecimento da definitiva divisão dOI contingentes, dividil-os-hão pelas frl'l;:ul"
:.das ua rasãQ do I1l11nl'rOdos rN'l'nseados em cada uma,
..h8ervando as segnilltcs r!'gras: 1.·, qUI' o numcro do~.
l'I~cen~eadoll cm cad:1 ('0111'l'Ihoou bairro, qUl' tl'm dc servir de baile :t llistribnição pelas respectivas frl'guczias, t,
:uluelle que clla~ apur:\rl'm I'omo definitivamente
inseriptos 1I0Slivros do r('('enl!l'amento, cxeluidoK todos os primitivamente
rl'censeados
flue j:\ tenham obtido a e8SI'
tempo deferinwnto ils suas recJamaçi)es ou rl'eursO!l, ou
por adiam('nto, dispeusa ou exclusão, não iscntando por
fórma uJguma os cOlwelhos ou bairros de contribuirem
,'om o nUllwro prc('Íso !l(' rccrutas que lhes tenham sido
.listrihuidos,
a (limiulliçao 110 numero occasiouada pelo~
'lue tiveram sido excluidos i 2.·, que a snbdiviMito pelaR
freguezias principia pelo contingente nQyul; 3.·, (lue lu'!
freguezias com rl'censea(108 (1as profissões maritimas s('ja
olistrihuido propor('Íonalmcllte
o !'ontingellte naval, dI'
modo 'lU11 a quota d'!, tI' não e ceda cm nt'nllllma fregut'zia. o numero de recrutas que lhes compita dar para OR
doi contingl'ntt's;
4.·, qm' llavcndll uma I!Ó freguezia com
recenseados fl'\!stas profitlsõcs, será colle(·tada para o ('011tingeute naval COIII o nunwro de re('ruta. que os r('(~ensl'a.ll)~ maritilllOS comportar, distribuindo-Iii' os que faltarem
]leIaM outrafl fr,'glH'zia de m:úor Dllml'ro dI' r('conSl'ad08;
.-,.•, Ilue, B~ nenhuma frf'gnezia os tivcr d,,~ illtliendt\8 pro1\
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1," • ('rir

nvaHI'II,:ão (Iail pr()VII!!silo regi tadfts Ind livr6 de ftjéqu~nda, ,dí:h't!OUO 'O' (>bm\t1~~ldtthtC'dil 'e'S('61a pta'tiblt onvliu- trim08~r'alTno\it} 'áo"copitn.3ch(HIitc t;ertif:'dlt tlilila' Inll'lmllPlJJl
!la ltptlll'cit~~ . n-'hprd\'oltnrl\onó
a~ 1\16mnQ$,'PlIttuetl'.
metti\l, ti. sé roHltin Jlfà glttih ·a'." .
,U J,
J
,I
, "
Os eompendios são apresentados pelos alumnós e, se o não
forem, deve o director requisitai-os
ao conselho administrativo da escola pratica, p~Ifaserem descontados nos vencimentos d'aquelles a quem forem distrlbuldoa. -Artigeral das esgos 36.°, 37,0 e 83. a 86." do regulamento
colas {l!\ra I>ra~as de pret, I)rdcm .• 14 ~.. , , , , , , .1.8\ :190
DUl"d~ilo ~~
'rda-lli~cil dos 'c'h· Ó daM
co1à$ J!" artffi(;ü:fl'.l~uQ·'])! élll'sô> 6 ~\lill'l':lt'H"nt('
e só ~ 10'tartb"ffi'pHlo {ibj, rll(iti~'~ 'dll I{o1";a maior, i) 2."
o
clem ufllr d' nlerm li'6~ hb '~m 'illh 1 de n~'JI\bt,o
e
tertll111a '~U\" 31"uo jttlTio ~ 'glli'tlfél, cMl I'xClipçllG I( do
l'egiment d ~ngooh(;tl-lil t'JHe Itf)rc t1ô íHi'\\l'h'~din"til II'
junlo é totlUiO'Ii no uItl.llb ti fcvbl'l!lrollegui'ilhJ
e-do el mentát lfó coirs~ucçõC's qo C6h1à~& ém 1 de nwen1hl'()('
findll- np ultimo 11111 de' flJI,'o,olró 's~gltll\tét $\'l1dll dinrrás
as liçõ'es 'thcoliicn ou pr~tiW dI) "1," a 2,0' c doi'! elemcntaros dú eOD,strucçi'ies e enfermeiros, '00111 xoltlsno
dos dotriludos, dhi w!\~tlfioadõ, 'ilij'grlUlHo ti'J11l
e lllt
lI:lclon,1, C llul'0ln ~Ih 1'f1g'1':I, 11(»,:t'~ jMitl ·~ltCt'Mll\ltn no
erlt'erU'H'lro as ll~ parte l?"l.1 hÓlll 'as tlll tti<'hnlcá; ti
liçõçs PtatÍl.·âs, /lunndiJ as l'óli~(ln'ieftI:IM' do eiíllino o ill(liqriem é qitl" por ptopoRt'a d pl'(jf'CSSOI',fiO\' IH«wnlldo
pelo cfirllet'ar) f ódl'irl tltirar Iltla:!l-IIIJl'1\ ,:As kul.h!l qu n,d.o
sp]a l1~Cl'S' ~l!i6', l)ótlr! t effill!tt1ar-l;(' 1 noi .j M inVl'l'OO,
màs :biks Ib formhtln':\ (Ir, l'{('111Irer,<' ttl1ul\lo"pôr Nm. a
{lI' sp,h'jço t'eglli\ ·M!tl hb';Wflli'B'l\rl\l ~íló Jlb!f,mHl full~io11m' ,íilltol';\,' pr(1ixnd1t , o l'Olllln:Uiltante 111>tI'1111inlll'lÍ 1'1\1
ol'd<,ni o hotarlô t's('~,làr d'~,"~I' dia,
I
t
,
Qnan,(lo al~\TI)'I :tltl1r1t19'(to 2.,1 '(·\1\'. o, OU Ito' .'It'JlMlt~r 1('
l'onstr'ut.~ill·s 0« do dc 'Í''n(\,rlnllij'oll fór 1lhlhe. lo PÀrá nrvi\'Q cxt't'..tl'll' 'd~ Ilú :lt11ó Sl1fH'riot :t. mml . ('111 11., (h'\'(' o
pl'of('~àot ('m'l:\r-lh(' ;\\IS .1\1If'lllld, lt Mta ltn~ lI~nM 11l\1ln~
(]urllllt<, fi \WMlmll, l':ira <til;; .;\1(' M e~blt'lf" pel(,)Sl'olllp!'lldios atlop ~dos, to, t'J1\:tdllb I' gt' t-!!iaJ',I é, )ln"ár ...i\~'ha
'lu. esqtlC'l' dtl 'id ~ qUt' po~~.t tI'r, 'nInI! tt }HWII~t1i'fl'orDntc~
.Ias (Ta :l11Ja; . c ó , ·tviço li. df·~(·thpl'lllutji fhl' ,ul~é'tior a
lllll 1l'Ic2: (' ('ln t(witlitlnde'oh,lI'
RI'IH'dolul 0'9," (>\I!'lil), fll'V('
ali fi' ,q\t\'htat 118t(·Hp('(·tlVil~ tliM, Ilpf'\'~( "tlnluo-. I' 1) l'Il
iS.lj nó rlll'(/(:fClt Ita .('~ bla lo (' t t>ftl li l."Íiilt (te tl'lt'll. .r(!ll<'ia passadil }lHo ()':\fjtlelll1 a {I!ti' '[I('111'III'('r, (', ~uM\d()
f'('~rcssar, ~ll'vO ignahncntl' ,ir li! cwnpllllllatlo 111\~lri", dI'
tranA!cn'l\ la lIa ('. colá IJI1" fr(~q• 'ntulI, rHi \'l' S liIa <lual
';1' 1ll<,nêl01tütno I\s'fl\ltlls 1'\ II. pto lI. I}I\(I' th, r dadó, ('1111
a rl'~p{>êtlvlI :t\'l\línçlto, pAra tudo lll'i' túg-i:4tad&,.o livro
dI' fr(;(ltl'lll'ia; I!I' for tl'.ln. ~'rjtlo tle ('M1)Ó, (·llt1fllrir-. ('Ih(l,o;-ha a 1". RI,lI'éth a gttil\, • ~~Iglln(lli Iwlo ItirN>fbr (I" ('sc<11n:(' rtrbrll'ntlll ~wló ('olnnt:tillf:llltl'
lill '('0"1>0, 111\1'11
IlQ(!t'r
1'0l\tillllar II ('ltl'110 II: I'Nl'oln lo (·brpêl par" Mui VII ",. ir.
A avaliaçíln ti ~ }lrO\'ak ('S(' 11,1'1', , throrirll, óu 111' tiC'R , {.
I' pr,l S:l "IÍl nl\ór('
{' ''':lh'h!! II" r('gb O (IH",! (·t ntt'
('0111 :\ ql'~llintl' P(llli\';\l(,1I ·Ia: () li 4, lIl!ttl i
tI .t, tn(,dio0
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,<\s abonadas 11(}Ola da outubro devem er a 271,26 róis,Dispósiçlo 4," ·1iI.1t ordem n.~Hm • , ,~ .• " , . ,
,
, , . H:l7
As uhonadas 110 ml'z de novembro dvvei .'leJ~:\ 288,1\l ról!l,~
Disposição 5.' da ordem lI.O 2~>,.. ,
,
,
' 870
As abouadas no me? de dezembro devem ser a 282,79 réis.Disposição 4." (h ordem n.o,9.S
,
l08e;
~""
..onha~-Vi(le Artif]os de1nobilia.
~""undo pernl.anen1.e (lc dcfeza
!lRctonaol'-t: ntinuarii .sUll> 1\8:lS ns dê l)Qsiqõt .urwlo:alio
cxecutll.dall relativns n esr fundo. t'Jn I'elal~ão ao
od
l81)6~l81)7; os fundos actualmente (~.ist tes CIU ijQfr
são applíeados ,a fazt~l' fueo tt~fdeSpÇ~~i
IfcI·tll.:ulas NMU
o COI.'}Ioexpedielonasío a ~Ioc;i\mbiqu ,,~~~rtigo
1.r.e tIa
carta de lei de 13 de maio, ordem: 010...............
138
FundOIiJ ,da e cula ce..~r...l tI.
o.
n~•
~o8 ~B
OI!stituitlo pcl L omma da. 'Iuantias deduaidas do funde eseolnr do, corpo tlas llilt'l're~tcs armas,
rleducção que "t'l'li. feita sobre a rceeita obtida em "ada
trirn tre i•• e"l\- m~
M\l,S" }lQl' I'elllo d'e.; .lll'eet_.)ta,
e é di1!pendido ex lu ivalllt:ntl' 011\ 1\ c.~L'Ola c d .~tiuMlo
á~ d~~petll$ {le expediente,'
omp:ra. do· II QdelOIl, iMtrllmcutos,
applll'elhoM, pI' ÜO:l a uumn 'i, liV1:'0 ,jOl'UI\ ~
milittt"l'es ~ qu esqo.el' out)'os artigos 11ec'ssm:io :i.l 'bliot.heea c ao eusino, e hem :\s~im 0.0 11agam nM da" gratificações ao. offioiaes e 'P!raça~ li pr t (JU~ ,ompozon'lJI
I
quadro p>.>rJllanet\te da
mpanhia formad
p lo !IO. soaI
,la CII(lMa) ao (lOJV< lho aumini. tmtivo la ' r.oln.llrl\tio<1lé
que compete a 'geronoin (l\'bte fundo, dcnu lo ter jjárn.
isso e.ct'iptuPl. ii epQl'",d
..
I·
•••
~o pr&8O'ds CillCO .di:\sj de)?Oi~ de finuQ cadll trim sU-o civil,
os eou~elh().~ odmini ·tl'atlçO! (le tlXlol! o~, cor})o' tio
1'1"
('ito, bl'igadA rt ~mh"ria ,le m01\tanbl\
,"punh'
de
artilhürin
lo pluttM de.jlositnrio na agencia milita-r, ti
ordem do da ~co1a prati"I\, :tiIo. ql1:\DtiA~ (lt~stinaaa!j' no
funllo sp "<lial ,lã -ewola ('entral, e enviarào tamIJcm'uo
mesmo l'ta,;(), ao I'ommanclant
dl~ e c()la pra.ti :1., tllna
nota da quantia que, para ('sse fim, tl pOllaaN'-ffi, ..... :A'ti.
':;011 10:>,9a 10 " do reguhuncntrl
Q.lIal • ~ e lw 'fi l':L
praças ,k pt t, oro m n.· 14, .. , , , , .....••...•.
,,3'.13, 391
]:<....UUdOH<}os e eoln.liiI1"clI'lnu.·u'tn.e~E COII~titllido peUl produl..-to do OSl)olio do~ ,dl'ilOl'torclI; ~1l\
importancia ,lI' pret I' pão IfllS l)1'a\l-,\ au Cllhls,Ileduzido
o Ilcsl'<mto 'par;~ fard:\Tnento i Ilcla quarta partc 110M
.101'naos das praças llue trabalhl'lI1 cm obr~s <lo flual.tel 011
I'dincio dept'mlente
!lo mitlisterio da gUI'rra; }1('10pro(~ueto do }>l'et c pito, deduzido talO m o delll1Qnto pl\ra
fard:\lnento,.dlls pra~a~ 110 ~so dM quatro di
II }iVI'll'
ças l)clo carnaval, Pa~eho (jNatal, li Cotlc"U,las pl'lo
('ommahdàll~" do ('OlpO no' t "'\
(~O 1'CI;I1I:1.u1<'l1t gl'l'ltl
para o RCrvlço do,; ror])o," ao (')I('I'('lto, (l tI eonl'l'(li,t ~
pelo cOmrtt IlIlulIte fla divi~ilO 110 termo do nO 12 •• tIn
artigo 2.° do rogull\tnl'nto do
"l'\'i 08 do. l'O;nmaDdus
,las divl:õei dn !}! de jaul'iro (le 1 9ó l I> la iBlllOrtanl.ia
,lo ah~no de ~O r~is c1iario. cqlli"1\1 nt' :I. ~P\-atifi.~
,.
A:uamtÇilo, f,:ttO li: pl'~n8 (~nyt\h·. (','ut
})lI)O tlOtl,.
tlVOS offc'rc('l(lo~ para a\ni1io da
A
n(iia.

~"t·

1.'
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V ~ric

:E

óOtl

Ho ••)ltae

IlDpo

to de l·cudbnCII"to- Contluuam
lias até
de juuho UI' 18\17 as di~pll~içu
tI .urta d
Iei de 26 de fevereiro de ] 92 (ordem u.· ) l'l'lativ . II
"stc imposto, - Artigo 1.., 4." da I'lIrta ,ll' l-i de
dtO
IIIaio, ordem n." 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..
:bnpoH"to do ... no -ViII" Rpcibli.oj entr« p",·ticlllurl'l ('
o estado.
])('8,h' 31 dI' dezembro c'·',1I a "Í1"'1I11\~tlo v Iid tI,· dllS
al'tlla('~ e~talllpilhas ,1(1impu. to ,lo ...
Portaria ti,·

ao

,mo. -

iar

:?8 dI' uovcmhro, onlem II.' 2;) . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . HG7
In(~op..cldud
Dlo.·ul- 801il motivus
utliviente
para iueapacltar moralmente o offi"ial II r o x sreicio
,lati su i'I fnncçõ '8 militar
t'llltll. dI' 11 rl(i", de . ~o
ou UO 0llt1'08 dotes militare os neiaes para e er
o
commaudo d tropas ; inaptidão }1:l1'1l.o aes nnpenho d
deveres do posto ; e IIUIUl quer actos II to1'i08 que !fectl'm
n sua rCllllcitabilida4tc U!ll! funcC;iiell ao eu.po to. rti~o fIS." do regulamento diacilllinal' dI' 12 de d,'z mbro,
ordem n." :lI\. ...•••..........
r, .. r •••••••••
" ••••
,..
!tOO
In('olllpu:tlbllhlu.d.·
-Vide
D 'jJ.d"d(ljl-l'tJY
• do
reino.

•

.) cxerticio do cargo de delmtatlo ti iUl'omplLti el com o
e er 'icio u 1 gar d' juiz de dir ito tl~ I," lIIstancia, CODI
a ft'ectividaue ou 'lual'luer (WInmilllllU) tIe s rviço do otli·
('i ce do exercito ou d arDI da (DI 'no os g ncrRes e fti·
cilles 8u,PeriorCA), com o xercieio do lugar dI ~cret rio
geral, ,1Iroctor ou administrador gt'r 1, 011tlir tor d II r·
vic;o d qualquer miniat rio, com o xl'rcicio do lo/( r
111\ chefe d r'p rtiçiio d cODta'bilid d do miuitlterioll
ou ri" cllllfe dI' r l)llrtit;1 o (lU ()Cçi1o,ind"}1 od"nt'
d

Il'm('E

l:ll

I:H

lNDIl'E

1.- Scril'

dentes (lo miulsterio da gucrra,
c as dos que c tiverem
ao scrviço dc ministorio cstrauho ao !ln p:nCl'l'a, pnra que
as nuctoridades sob cujas ordens estes ult imos esfivercm
Ih'as devolvam até 10 de jauciro ; () presidente 110 supr mo conselho de justiça militar, o commundanre
da escola
do exercito, o director geral da secretaria <la gu rrn, os
directores
da administraeâo
militar e do colleg io militar
I' todos OH mais chefes directamente dependentes do ministcrio ela guerra, preenchem as elos oflieiaea sob as suas
ordens immcdintns, devendo as dos da :ullllilliHtn\~'ii() militar cm serviço n'outros mlnistcrios ser srl JlI'C('III'hid,IS
na frcntt pelo director c rr-ruotfidns ás uuetoridud
sob
cujas ordens servirem, para proc derem como est:1 dl't 1'minado para os conuuandnutes
g-cl'aes com rr-spe ito nos
oflit-iaes combatentos ; os commandantes
do. corpo tio~
Açorcs oricutaes o occidcntacs procedem como clltn determinado pum OH dos corpos do continente,
c remcttom
a
informações ao commnndante dos Açores centrnes ; o t-ommmuluute militar da Madeira remettc dircctr mente li ~l'creturin (la guerra as informações
d08 ofticines soh as sua"
ordens,
D(· todas fi. inforlllflçiíes dcye o ehl'fl' qne RS 1'1'1' 'lIehl'r
deixar cm H'II pl)(1, I' urna ('opia lluthcntirll,
par I'l'gnlal'
IIH quc
ti"cr lle dar durante
o anilo illilll '(liato, 011 )lara
as tranSlni ttir a qucm lhe succedcl', dey lido lU! l'clatiya~
aOH tres ultimos finDos ser eonHervndus I'c.crvaduult'nt
"
inutili,anllo-se
prriodiculllputo
as antcriorcH. O chefl' (Iue
pri'cnc!tC'I' ns rolllas drvc m:\!Hhr t\llnuncim'
em 01'l1t'lI\
tlc ('orpo on cstabdecimonto
O din em (Ine as me. lIll\
llOdem S('!' ('xl\lIlillllllas pelos illtO\· s~n.,loH, \.lniClUncllt • no
que rc'pcita
I\OS quesitos, e Hlí dcpois d'e~ta t'orlllnlidlld"
{: '1IlC eSCl'l~"C!'I\ o 8üU juizo privlltivo .
•\H difl'crrllterl fiuctol'idadcs,
'Iul\n<lo l'rml'ttCl'mn li 8,'cl'ctaria
da guerra
:tR folhas dlls intOl'nlllç;;I'H, del'em propor, I'lI\
llotl\ C pccinl, O (IUC julgn m COIlYOlliellte, tRuto com re:]leito aos oflicilU's '1ue se tenham t rnndo dignos do fln. 1'lner di tillcçao COIIIO cm rt'lllçào aos ({U tivercm
nUla
illt(JI'lnl\~,''''8, C aiuda dos rhcfe8 qUt' illfnrm:!rClll t'OUl 1111'_
1108 {'xactilliio dos eus ~nbortlillallos,
)lar:! (11H' ( 101'111'
di' ctinL 1\ l'('sponpabilidadp
1'11\ que
iIlCOlTC1'l'III.-J)
,_
creto d(, I:.! til (h'z('lllh1'O (, ]lOrtnria de :.! I tio llle 1I1Q UH'Z,
ordem Il.n :!H
10i~1 1O)-!
1:n'· .... l(·<,.>õe
<1('di (·IJ)liult- E a~ i111POlI ill1'1'1\(11
toda a acção 011 fllllis~ito ao 0('\,1'1' lllÍlitlll', qlltlllllo não till'
'lualili(,:ltlll ('rillll', ti\l'S como Os fal'loH t'l'illlillo~o puni\t'i
1ll.11\ lei g"!'al ou (lnalqnl'r outl':I I'RIH'('illll'f11l11H'1I1l(1l! IIllllta
(eOIIl I'X(,ppç:io til' Cfllltrll!>alll]" (lH (!t'81'lUllillho), I' a'llll'lI .
:L qlle 11('10 (·odign (lo justiça IlIilitlll'I'OlTt' )ltllllle li pOli <lI'
JlriSHf' IllÍlittlr, 011 (lo lICOl'pol'l\çiio 1'111depo ito (li ipli111\1',(1"lIli<1" forem l\1'OlOpllliJilLtlo, fie {'h't'lI111 tllllcias (111<
(lilllilll1tllll ('0IlsidI'1'II\'clllll'lIttl
II ~111\grnvi(llItl(, OH qUI' ('11t'rnqU('I;IUll IIlllito :t ('nlp hilidl\tll' tio ngon!l·.-Al'ligos
;)."
,. li.o (10 1'l'glllll1ilCllto disciplilll\r
(!t' I:.! (lt' d l.Clllhl'f1, 01"t!r!n II." :!Ii... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . •. • .• •.•. .. s"()
1:0'"' lH~(·V"() do
t... - J>ct('rlllill • e :10
1'01ll1111111l1n1ltl'l!
III' t1h i :\0 c l'il'lIl'giiio ('III ,Itet'" '1m' fa-
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çam constar aos seus subonliuado. a quem couber qualquer
parte na ex('cução do regulamento dos serviços do r?cr~t(llllellto, c designadalllelltc
os conunandautos dos distrlCt08 de recrutamento
e reserva, e cirurgiões que faz('n~
parte das juntas do in~pecção, (IUCSua Magostud« El-Rei
confia que dedi('arão a esse serviço todo o seu zôlo, 1ll"0ficiencia e imparcialidade,
e que cada um terá o maior
empenho em honrar nas t'ulH:ções a seu cargo o brio pro]lrio, o lu~tl'e da corporação a flue pertence e os interesses
<lopaiz e do exercito. - Portaria de 21 de agosto, ordem
n.O 2L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 770
Inspecção foI(lnitaria-Yide
Apresf'ntw;fiu dos "11mcebos á illxpecçii.o-.Junta
distl'ic/nl-Jullla
rcgim(nllllJuntas de inxpecçl1o- Op(Orações das junlfl..~.
Inspecções -Vi,le Serciço da8 inepecçõe» trimeetrae«.
Para a fiscalisaçlo d08 serviços a cargo dos corpos, oatabeleeimeutos l' l'epnrtiçjj(,s dependentes
do ministerio da
guerra ha tres qual idades de Illspecções - geraos, ,le instrucção e dis('iplina, e l'xtraordinal'ias:
as gC)'(I('d (que SI!
realísam dto dois em <lois annos) tê em por fim verificur
todos 08 ramos de serviço e de administração
do corpo>!
das diversas armas e serviços auxiliun-s do I'xel'cito, e os
districtos de recrutamento
e l'Psl'rva, e, salvo motivo de
força maior. devem ficar coucluidas no seguintes prasos
uteis : de elucoeutn dias, nos corpos tI!' cngelllH'ria, de
artilherín montada, de cavallaria e de infautcrín que tiverem os batalhões ~Hluartelados cm loealidades ditl"erl'lltel:l j
quarf'nta <lias, na brlgadn rle artilhel'ia de mOlltanlJ, , COrpos de artilheria <1e gUI\l'llição e nos de infantcria que
tiverem os batalhões reunidos; trinta dia , na~ eompanhias (le artilhel'ia dc guarnição, nas ,ltt adllliJli,tração
militar e nos di"trictos de rrcrutameuto
e rC~el'Ya. AI!, de
insll'ucÇtio e disciplina (que SI' l'('alisUIlI a1111uallllelltc) são
tlestilladas a julgar do e~ta<lo lh~ illstrucçiio l' (la (!isriplina das l1itf"el'Clltesunidalles, lIilo de\'elHln a sua (lurar;ão
exce,ler a dez dia,.. ull'is. As txlraol'dill((ri((.~ têem por fhll
verifiear iuopillndamp.lJll" ~em prevenção dI' e pe(·ir alguma, o modo (' a regularidadc
com '1ue !;~n I'xclltado~
os di\'erBO~ sel·vir;os. hem como cXllminar cuid'Hlo"llllll!nte
qualquer ramo lleterminauo de cn iço ou a~ 1I11lptoadllliJ,istratil"o, e, t\ não 8\'1' por auctori~ação ~u]lel'iol', não
podem dul'll\' lIlai~ dI' oito dias.
Ati inspecçl'je s5.o or(lel,adas pelo mini~tro (la gUl'rra, que
nomeia o~ inspectores (CjIH' ('m regra (krem ('r gCllcl',\e~),
Jlod('nrlo O commanrlallte da di,isâo tenitorial,
por ~i ou
por um gent'ral seu Bubol'diua,lo, inspeccionar I'xtraordinariumente qualqu\'r ('orpo. estabelel'illlclItll ou lel'artiçao
s?? a,; ua ol'llcnA, qualldn o julgar 11 ce~~ario parl1. \'cl'lticar UO 1lI0,ln e J'cgulal'idncl(' com quc ~,10 I'\\'cutrulol!
OBdiversos sen iços, llal'ticipalldo o immecli: tlun 'lIt á eecretttrÍ'l da gncrra.
Quando os gcnel'ae~ illsp etorcs forcm os COll1l1HUlllHnt8 das
urigadas
de cayallaria
e illfallteria,
são coadjuYil.,loB
1I0~ serviços (las ill~p eçõe "'cr:\('5 pelos 1'(' )I('<'Ii~'O lIla
j{)J'f'Sde hrigada e ajwlant 's de campo, (' requi itarão ao
mini 'tro da guel'l'a llll\is UII\ ofilcial superior da unlla c

INDWE
um officiol dn adOltllistrll"i\o
militar;
~e Q ~lãQ forem, 1'0quef'itnrão ao ministro da,gucl'nt,.PIlI'It os coadjuvar, um
official auperior da 1lJlUlIl a que l)ertcll~a Q corpo a iuspecclonar, um '3}1itíio .ou tenente dÇl corpo do estado maior,
ou dn mesmn RI'IM do, oíJic~lll SUP rior, .um ajndnnte de
campo e um ofliclllt da wllllillistrllçilo
militar, Os commaudantes das divis~~
c os commnndantes
gcraes das
armas, quando inspC(!(!ÍQIHU'( 111,portom escolher Q pessoal
céadjuvunt
entre lOS otficiaes combntcntes EOl.>$l.lllll imrnediatas ordene (quenão {leve exceder fi tres) scudo um
de graduação superior,
e rcquie itarão ao ministro
da
guerra, quaudo pelA DaiUJ:e~ll. d~ se~'vj"o se ton1o nccessario, o official da ndmiuistrnção
militar
flue os deva
neompnuhar.
Ta i·)!Il!)(lcç"('S sexcnnaqs c nas qt1(l Q miuistro julgnr conveuicnte, os inspectores serão tnnlbcm condjuvadoe J10)' um official de nrtilh oril~ o 08 eompetentcs
artífices; P'lrI\ II(} lU·OCOOCJ.·
It um e rame rigoroso no estado do conseuvnção do materlal de guerra.
O pos801\1 da ilupooção vence a njuda de \!l\stQ de 7~OOO
réis dis riO!!, com eX IUIlJ1Qde l[l.Illl'sqll 1; outro/> vCI\cimcntos
xtraonlinlll'ios
do 1\\ )'(·hl1. (lU do rcsiqencia, SeUll)}' IJue
o serviço fOI' dosellllleuhndo
fora dAi> lo('alidadcs
Jll ()ue
o gellcrn)
htspcctol' tiyfl\' a H1U nlllidl·ncill
oHi 'ial; c,
qURlido o )1U!Jlcro de oIHeil\cs I[ue o oe\'em lll'on\jlnnhnr
for S.Upél'Í01' a tl'OSj BrIO allOlla<lQS mnil! l-l00 )'éis di:\I'ios
)101' cada Ulh, eemlo I\~ dei'.}lIllf,:lSde alojlllllonto
1ll.l1illlelltnção do tndo o pCllwalllatij;fQUI.II! pelo dlct'c .10 s(onic;o
por couta da. importllllcia lJl1 , parll. t.al fill', 1Ile Iler:í adiallto.damente
4\h Ilda. ail dI) ]I()~IlS 11ç 'l'n)l~J1I), ce )leJa via
rdinatia
si( pllgAS pcla. 11.(IIlÜrl· tr:tçiiQ, U1ilit:U'~ scm direito 1\ ou(1'oil a11.Ouos extr~f\I'ditlal" Os de III, l' hn. Se algum dos ntlicilll.'8 quo filwl' parte dfls i1l8peCçOcs tiver ()
seu quartel 1'6~'a da ~'I~llidellcia Qjlit·i~1 do li '1Ieral, c l\
inspecção
ja 1\ IlI'JlO, stab leoiwcllto ou rcp:\l,t,j~ão 1111
séc1c <1a nl0~ma fcsidencia,
Re f(.r Qffici:ll sup~rior, é-lhe
ahonada. a fJlHllltil\ (lo 1~600 réis uiftriós C1 ~o cnpitão 011
suhlliltcrno, lilOOO l'éi~, com (o.clul!i).o talHh m de \]1HIC quor outros 'CJlcim ntQIi C....h·llOrdillarios
dI' 11I!I)'cllf~ ou

'l'osidoucia.
Os corpos, cst!ll,elocim
ronei I1.dnu.nistrativa,

q repartições qno tenham geHão fillc;tli~Ml\ls 1'01' \1c1og11dos da
Ildmiuistrllçiio
lHilihU' 1I0tl )I l'iodn8 cstal> cidos 11ll1!01'U<'1I1'1
('m ,·lgor, qU811do 1\ i~n S(' lião 0llPoulln li dl'h'l'mina<lo
110S r gUIOllH lItOH tlS}WOill"S
po)' !jllC HO !'l'g.or IlI, lIUO .1cvendo os fi~ol\{'i! ill\ltilisar
Il~ 11001llllelltos íllUicllti\OH da
gerência,
}lois é SÚlllente l\Otl i1lIlpt't'toros
quc 11ertr1l '(0
tal nttl·j})lli çilo ; O ó aos IIlclllno~ llekgados qUI' pert 'IlCC
a \'erificlI.~ito, liquidação o 111M(' SO d todoij I'ls IlbollfJS
II cti"OB. _. De lido dll II 'I dczl'lnhro, orul'lIl 11." ;l;) ..
:lu P C(!
Iii no 1l1"tl'~.n,nl"
E~tllt!ÍlIK}l 'c~1Í\ 8 pud ln cflcctunr-flC nos pO~1!8~iiC8
I\ltnlll)arimll',
l' 'qucl'(Ondo-as os pr tcndon CII no l'C~pcct i\'Q gO\'\'I'lII\\lor geral, :\
t mpo (1 pOdt'r(,lu SCl' jn~pcC(liO)líl.(~Q~ nté 20 dI' (lgo~to do
:umo cm CJll formn r('('CI.\R a.ltos, d clnl'lln(1o o cOlledho,
fI' guoEia
Ilnn
III qno na m tl'opolo for III l'r.I!IOIlS('. (los, o juntando I\OS l'eql1crinJ('nto~ ('crtid:lo dp i(l, dI',
lltm\

,
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nttestado de residencin e mais documentos comprovativos da pretcn!<ão; c o guvernador g Tal, tondo em vista.
a observação 12." da tabella, mllnduá
aprol!.Ont~r os
requerontes :t junta elo saudc milit r, que os eXllJIU_nará,
fazendo cm acta. especial menção do resultado, envll\J~do
todo o processo ao mesmo governador para BCI' remettido
á secretaria da guerra, por intermadio da da marinha ,
até 20 de setembro. Este processo ó depois arehivado no
respentivó districto de reorutamonto,
onde será feito o
competente averbamento no livro do rocrutamcnto, ~ Ar.
tigo 61.· do regulamento dos serviços do recrutamento, ordem D.O 1!) ............•.............
,
,. . . . ..
;)32
Inspector
geral
<le cA.vallnrla-Yide
CQmmandos qeraes.
In@lpcct()J."
ge1-al
<le lnfanterlu
-Vide
Commandol! qeroe«,
InstnllnQão
<la escola.
oentral
d<'!
8:'-gentol;l
e 1'espeotiv()
nanterlnl-Deve
ter as salas iudlslleuRavcis pllrl\ a frequenda regular dos
cursos, mobiladas e decoradas convenientemento,
satisfnzendo à boas condições do luz, ventilação e cnpacidede.
Os instrumentos c os artigos iudispensaveís para o ensino
podem ser depositados nas salas do mu u c conserva torios da escola pratica, sem que 8S cargas das duas escolas
sc confundam, sendo o director responsavel por todo o
mnterial da. escola a seu cargo, Os alumnos podem aproo
veitar para o ensino as salas
material da e cola pratica. - Artigo 103." do regulamento geral das escolas pura
pl'l\ças de pret, ordem n.s 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :JU3
:Ins"trllcQões
paru
o pJ."oeucbbnel1to
das
requislQõcs
pnru
o transporte
do
pessoal
e naaterlal
nos
<>andnhos
de
forro-Modo
por que devem preencher-se
08 novos
modelos das rcquiaiçõos de transporte, adoptados em virtude do convénio de 2 de maio mtre o ministerio da
guerra e 11. compnnhia real dos caminhos de ferro portugueze8.-Disposição
4.' da ordem n.O 10
~10
:IntlnaaQllo
- Os recrutas que não apresentarem
guia ou
que, lião II. possuindo ainda, nito a soli 'itarem no prnRo
de dez dias a COlltRr da proclama~ào 1\0 s crctano da
commlssào de recenseamento,
devem ~er intimad08 pSI'a
que o façam 11.' modo !~pod rem apn'8enta.r-. o no praso
(le trinta dias a contar dl~ intimação, no loclIl que lhes
t'?r determinado na mcsma guia, 80b pena de Rer'm conslderados dcs"rtol'!'S; estlls intimnçol'
(h'vem s('r feita s
pesao.almente aos que residam no toncelho ou bairro, pelas dtll'cl'clltes nuetoridatles militart's ou cÍ\'j , no dOlnlt'Í.
Jio proprio ou no das ]le. SOI\~ de qucm de'pt'udor TIl, C aos
ausentes por celitaCll puhliead08 111111 • dl'lI do.' concelhos
c fregllczifts das ~ua8 uaturnlidnd('
. O. ofliciaes dOI!juuoll
on qUII.t'squer praçns illcumbidl\!l 110fR~( 1\ intimação, levem n'ceber dos C'omll1andant s dos distri tos de rccrutamento, .lireetalll!'nte ou por intermedio dos sup 'riore,; a
(Iue estejam suhordinados, !IR }lreeiSlIiI illstru çõ.. e os
C'xcmplnl'l's das intima\'õt's a fazer, a qua li d vem effectuar-se no seu domicilio ou cm outra qualquer parte,

..

~7
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in peeção perante a junta di tric tal. ,ao in P(:~'-ionndcs
1)('1 junta milita\" de saude ninda (IIH' t 'uhall: Jlt complota do vint e tres annns i os i mitos temporatHUnCI~h' (1111'
tenham obtido <li~l'l'1\Bll do 'l'n iço activo, são all ..tadôs
na sl'g-unda reserva.
Os
talõe para a medição <los recrutas
ao de ferro, n,larcados pOl" ietros ct'Jltimetros e lI1il1lm tro
d~ idamen e aferido . _, rtign 7~).·dn n'l!'ulnm mto (1
do rvcrutnmsnt«, ord mil .• 1\1 . . . • . . . . • . . . . . . •
~):3!1
I

"
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INP)CE
localidade

du sua residcncla

official, vencem

a ajuda de

custo de 1(!1000 l"éis dlarlos, a Ql,H\1 ('III easn algum póde
ser Rlllluadn por mais de sessenta dias. - .. rtigoll
e
58.b (10 l't'ftulamell to dos serviços do rccrutmneato, ordem
11.0 19, e ~ 1.· ÔO artí '0 1." e artigo 2," do
r reto d 10

m.·

de setembro, ordem n.· 21

,

, ,)3 , 631, 768, 76\1
Não são pcrniittidas
sob qualquer llrctexto. - Al:tj~O 60.0 do l'l.!gul meut dos
scn'lçds do recrutamento,
ordem D." ln . . . . . . • . .. . . . . . . 53:!
Ju.ntnl!i bospl"tuhh'o,", - Na M~Il' da 1.' divi ao militl\\' são eo!lstituidll~ pelos cirl1r~i()C8 de dívisão c de hrignda, a pelo director do hospital militar permnncnte OH
pelo do hospital l'cgiu\elltal dr Ucl('11I, c afonne o e tahelecimento
cm que n junta se reunir ; 111\ sédc da 3.',
pelos cirurgiões de divisão (' ,h' brigada, r. pelo dir ct r
(lo hô~}>ital militar peruumcnte
; C Da. séd . ela 2,' 4.',
1)('108 citltrgiõ S dc didsa:o c d(' brigndn, C })rlo eirurgiüo
mais ~l'adl1n.do e antigo cm s~l'vi~o ua 10í.'aJi.dal1r; féru
da séde (las dlvlsõcs, quando haja hospital lI)ilita~'t
('I
eit'nrgião
inspector, pelo director 110 hospital e pelo i1'1Irgiao mnia grndnatlo c antigo P11I S( Fico lia loralidad(',
sr o houver, c, não havendo hOllpitalmilitar,
1)('1<)cirurgião inspeetor ' pelos dois l'irlll'gillc,~
do C rpo ou (. t ••
1>cll' 'illlCllto (11~ !ocalhlot!('; nal< ilh:\~ I\iljal'l'utcs,
pdQ cio
rnr~iit:o illHpI'ctor (' })('Ios dois cirlll'gilll'ti (h) C:01'lJO. a
divi~õ('s lIIi1ital'cs, !)rcdhlr ii!! Juntai? I) ('\nl,l'~ino de rlivi~íto; tora c'!:t ~éd(' ( as di"is'lCs pr('sÍll(' o eil'ur~iiio jnll})c('101', <', quando .\lgnm (los Illclllb~,\s i!.lclicf\q(l~ 'lilo P
1\

.:Tuntri.H ex"tl.·kor<U:llnrJu

-

compai'c(,l't, ó\l lião o 11aja na locll1iclntll', prc~ide o C<,>m!lIMd. uta milita!', - a~ faltaH Olt imp('(liull'utoB dQ qualquer
dOR IIl<'rn\)r05 UaH juntas de <Iue sc tl'j\fa, c'utrará lia com·
posÍI;itó (restas
CJuem l(·....allllcnll.l 0:;\ ~\llI;titujl. nu, fune~õc, do scrviço a seu cargo,
C())llprte a tita' Jllutas as insp('('çõ('s para 11I'OIlU)I;ito, muc1nn'i' <1(, ti stin
,li('(·nç.'\s ]101' lllllth"; (Jl' lIlo1,'Ktia, n,'
do. O!f1l'ÍII<'1$ Il pr:\ças (!('stiu:HI:\tI ao ~I'rviço lIltr;unal'in
,
lIH <las pl'açhll
t'm óh~('l'"aç!t() 11011 l!(81)ita('1! militar(';! pllr·
1Il:1Il('[Jtl'~ e todas a8 !uaia (1110 lH'ln tlecrdl~J'ia lia glll'rl'a

lhes,

'jam (1 tCl'lIliUlI(tas, b(

lI\

pomo do

l'('I'llrdOS

pl'-

s('llttlt!os ('outra as clecib,j('s das jlllltlls <llstri(·tal'
I' I' gi1I)('lItl\(, 'i ati hIHpCrçi"('s paTa pl'flllloç:lv
11111(1:\1)a .11'(h'~·
tino dÓ!! ot!1('iaes t<ilo (l!l cxpll1l1i\'a (' lIlJ>('I.(·ncia dn lue
fUTlccinlll\m lH11I 'éclcs (1.18 diviNÕ('S milital'('I1,
Quando (' tr!\tl' cle do(·uça. '111(' li 'mall(lelll clemorada \' .ri·
fic'nçito PO(ICIll, autrl! de {lI'OI\I111l'iaI'I'Ju.\
u:~ Opilliat>, TO
soh'('r 'I\H' oS ins[J ·('t·ioll:ulos ~pjalll Su.PUll'ttitlls ;~ UU Nvaçào I'('~ulnl' CUI \1m Ilos hosl'itl\tlt< militar!'., lli'v mio a
OhR('I'Vaç:io RI'i" :1l'olllpalllul(lu, 111'10 1IlC'IHlH, por 11111 do
1IIclllell 111('1111>1'0 dll junta, 'II\( dil'i~ini o IIl'I'\'iç di di·
niNI 011 clinico

6.° do

dcctl't(1

.Tnntu,", d

(\'1'11111'111"rl'l'~a 108. - Artig l:I .". 4,· ()
(h, 10 dI' 81'tl'lllhro, 1)1'«1('1111\." 2\. '. 761:1,7GH, 770

ln

Junta"to/lplta.llll·u

pc

c:iio-Vid('JIIIII(l8(1i,/l'i'/atll-

-Jlllltall

.Jtlnta

I'rgimell/ll~8

Pnl'l1. () S I';.-i~() dI' illbIH'('~ào

lIU~rilJr.

,lnA lIl:1I1L .) o, I'e ('IlJWR() lI! lia
Ihlll~ .Il1l1ta!!, 11111:\dill/delal, COlll})(lstn (ln C Illlll'\l\ll:lllte
cl
di~h'il'to (1(, 1'1 ('I'Uhlllll'lIto C' l'('~('n'lI
dni eil'urj:iõt'
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<10 regimento correspondente ao districto ; outra "egimental, composta do commnudantc
dQRcil'urgit)(~s
COl'pO,
ou que b'eHe estejam fazendo serviço, - Artigo 57.° do
regulatrreuto dos serviços do recrutamento,
ol'd('~n 11.° l!l :)30
Jun'taf,; luili1:n.rcs de su.udc-A~ eUM\.rrQgada.s
de inspeeelonar os offlclaes desfinndos aos erviços ultramarinos cumpre observnl-oe sempre sob o ponto de vista
da capacidade para o serviço activo, quer do continente
quer dR8 eolonina ; devendo, quando SO,li\1l1 de opiniãn que
estãõ capazes do um d'elles e Incapaz <10 outro, desenvolver c justificar esse parecer. - Portaria de ;, de junho,
ordem 11. 12
, . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . 3!8
.Juntas regbncn'tR.c,,",- sao compostas do eOIDmandante do corpo [presidentç) C dos cirurgiõe8 do regimento ou quc n'elle estejam fazendo serviço. Funcciouam com o presidente e um cirurgião, quando o outro não
possa nbeolutamcnte comparecer, o inapecejouum 0.11 mancebos que tido 80 tenham apresentado ús juntns distrietaes
na póeha determlnudn, os voluntários ):"aQmittido~ compellldos, substitutos e todos 011 obrigndos ao serviço militar 11M não tenham sido jl~examinados.
1)8 voluntarios
substitutos. compcllidos e readmittidos
podem ser inspeccionados nos hntalhõcs ou grupos d baterias nquartelados
fMo. da sédc do respectivo regimento
)01' uma junta composta do commandaute
do hatalhâo ou
grupo c do cirurgião militar, ou civil lia falt .. d'estc ; os
readmittitlol' das companhias independentes
são mandados in pecclonar por uma junta formada pelo commandante da companhia e pelo cirurglâo CII) J!Ci'yiço na mcsmá; os !J.l1C estiverétn em ~erviço nas esr:olas praticas o
outros cst:1.belecimCllto~ militarps, por Uma junta fomHl.da
pelo l'opectíyo commandantc 011 direr.tor c dos facll1t.ativos ou facultativo em 8ervi~0. l'a fnlta de cirurgiões elll
serviço uos ha.talhões, gl'upos tle haterias, ~m llllhins,
escoll\s e cstl\belecimentos
milito.res, são insfl:'cciQnadOS
no eorpo n'lais proximo pel:\ junta rcgimenta.
As juntas regllnentae8 uão pa~sam attcstado
do resultado
da inspecção aos nmncel,os flue tivc~enl julg'Hlo inaptos
para o serviço militar, tcmlo-s!'-lhca aprescntado c.onlO
\'oluntariol!.-Artigo~
rl~}.O c 60. do regulamcnto
fl088erviços do r crntllmellto, ordCIII D.· 111, e ~ 2." 110 artigo 1.- c artigo 2.° do del'reto de 10 do sctelll1)ro, ordem
n.O 21. .. - ...................•
_
[131, !í32, 76H, 7!j!1
JnryH:

no

0

0

Para 09 ooncursos aoa postos vagos de lIegundo e
primeiro sargento -1~ constituido cm cada COI'pO pela
seguinte fórml\: ptesidente, o tenente coronel, vogaes, o
major e os dois capitães mais antigo, r o a.judante, que
ser ..irâ de secretario;
lia hri~ada de artilhe ria d montanha, l)US cÓlllpanhias de artilhcrin de suamiç.ii.o c 2.·
e 3. da administração militar, 8ão o~ I'esl>ecti\ os ollunaudautes <tue ex 'tcem as fune~i}('~ (Il presidente, o de \'0g-aes, na brilill.da, os dois eallit>lcs c Olj <lois suh:~ltcrnos
mais Mltigos o I) ajudante. e uas companhia., tr(~ 'uhaltomos; e nn. 1.- companhia
da nUlIliuist\'a<:i'io militar,
serro do presidente o director do hospitnllllilitl\\'
pcrma-
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Dente de LiE.1Joa, e de vogues; o capitão dn c ) pnnhia,
08 cirurgiões
mõres director do deposito geral d roupat'!
c objecto de eirurgia e o mais antigo da guarnição da
capital,
o cirurgião professor do curso cl ln ntar de
enfermeiros, que servirá de
cretario ; a. falta de qualquer membro do jury
subatituida segundo o preceituado
nos rcgularuentos vigentes.
Quando nos regimentos hOUYC1' falta. de officiae« IIara oustituirem o jury, o commandante deve solicitar da. Duetoridade competente os oüieíacs pro iso para o completar,
os quaes serão da mesma arma, ou do outra se na localidade não houver dos primeiros; de igual férrna procederão os cemmandautes
da lll'igada de rt ilherln do montanhn e das compuuhias d guarnição quando o mesru
caso se der n'eatas unidades, e as nuetoridurles o. quem a
communicação se fizer, se uão houver IJS localidau
suhalternos da arma ou ulmoxarifes d artilherin, TI unearâo
os vogaes que f rem PI' ci 08 de ntre os suhalternos d
qualquer arma; Da 2." c 3.' eompaulilus da arlmini traçii
militai' a communiençâo
é feita ao rcsp ctivo director, o
qual <leve solicitar da auctoridade
omp tente a 1Ion1<'l1~ão do officines qUI' for sm pr isos.
Não podem faaer parto d s jurys os })Ilr nt R ou nfliutI de
qualquer candidato, nem tumbem jnntar-se num 1110 jury
llae, filho, irmãos ou cunbndoa.c-e Artlgos lU.· e 17.· do
regulameuto
para a promoção
ao postos inferioro
do
exercito, ordem u,v 14 . ,
" ......•......
',' 42!1, 130
ó

Dos exames na escola central de sargentos-E

°

l'OU-

stituido por um offi ial superior, dois (', pitãp ('Olll rI' 'pcrtivo curso 1I0mrlld ti p\'lo milJi 0-0 d, gtH'l'J'a, lle modo
que todas as armas c t('.iam rcpres('ntlldas
no .imy, e o
dOÍMprofe~sor'
(lo curso; d('\"c reunir-8P tn' diaR :mt "
do d >;ignado para (18 provas tinac , a fim ti orgnlli ar o
Jlrogr. mma gcral d't· 'sas prov. ,tanto na part!' thcol'i a
como nn pratica, c n ollll)('t('ntt~ di tribuiçào do S I"vi
diario; c ('01111) te-Ih(l t 11Ib('m fOl'mul r 0::1 ponto para
os ·x.U11 . das divel' ns di (·iplina·. rtigo 91.· (' !1í!.O
do regull\lllent
gpral das (' ola par praça, (Il' prct, 1'dem n.· 1,j .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 3nl
De exames nas esoolas regimentaesPara o 1.0 <'UI' o
no!! orpos da (livr.rsa anua, , o clin·(·t01· tln e, ('010. ( (I
prof!' Ol'('B tio 1.. (I 2. ('Ul't!os; uo~ hO~Jlita 1', () din··
etol' (lo llO~pital I' os prof("~~OI'l'S do 1." ('UI'SO C cI clJlH'lItal'
dI' (,lIfl'l'IIl('il'()~. Pan\ o 2.' CHI' 0, O) dil'(' 'tor da
(' cola, o profrseor
trl' ('npitã('
0\1
Ilbalt('rn()~. Pam
o dementar
dI' ('()])Rtrut'\,i)('s, um olli('ial uI' rior, tini
capitães, o dircI·tol' (' • Jll'of('s 01'. PUI
C!t'lIu'lItal' ti
cnfo)')Jl(lil'ol:!, o dirN·t01· do hospih\l, tl'l' éil'ul'gi",'"
I o
prof!'I:I.o)'.I'tig H." cI rcgulaHll'lIto g' r:11ti. ' ola.
parf\ li pro.çl\ de' 11 \lt, 01 10m ll." 14...•••.......•••.
'. :;RO
(I

L
Lei el 110I"ul---NiIJ('
lmtibilitltttltR-l'CI'drt

)Jtp,ttlldoR....-

Rlcit",.,

do l0!llll' de (/'·jlllf(tdo.

'_}/I(

m·

1.- Reri
Lei

L-DI E

de IUeioiõ;- Vide Applicaçõo dus dinheiros publicos - AposelltaçrJes - Credito especialCreditoe extraordinarios - Empregado
addidos - Fundo pel'nIanente de
dpfeza naciollal- Imposto de rendimento - .lIforimellto de
tropa - Permutação de enlpr~.qos- Proeimenio de t'((ca~
turas - V€llCimcnto pm' accunlulação - Yencimenlo maa;imo.
Lell.çocs - ViuC' Artigos de mobilia.
Li<,<,uças paro. es"tu<los - Vide Praças de pret
com licença para estudos.
Licenças
seu ...perdn. de venchncn."tosSó podem ser concedidas ao militar que, tendo bom comportamento, cumpra com zêlo e aptidão os scus deveres
profissionaes, e em caso algum serão concedidas a offieiaes a quem tenha sido imposta a pena de prisão disciplinar ou outra superior, ou que, IIOS ultimos tres aunos,
tenham soffrido alguma punição, e ás praças d prct a
quem igualmente tenha sido imposta !t pena de prisão
correccional ou outra superior, ou que, nos ultimes seis
mczca, tenham soffrido algumas punições ; na concessão
d'estas licença
deve sempre attender-s
a: que, na mesma occaeião, não sejam contemplados mai do que aquelles individues de uma elas
que, sem prejuizo para o
serviço, regularmente o possam ser, e nquelles a quem.
pcla posição que occuparcm na escalas, tenham probabilidade de lhes pertene r algum serviço fórn da área
.10 corpo Oll estabelecimento,
Compete ao ministro da guerra e ao commandante cm chefe
do exercito em operações, conceder estas licenças por
trinta dias em cada anno, e com prejuizo de todo o servit;0 que lhes possa pertencer, aos militares que II. solicitem
e estejam nas condições mencionadas, a qual póde ser
gosada dentro ou fóru do paiz ; aos commaudantes de divisão, por quinze dias ('JII cada armo, com prcjuizo de todoo serviço, a qual s'; póde ser gosada em qualquer Iocalidndo dentro do raiz; IIOI:! directores gerae8 da sccretaI·ia da guC'rra e da administração milit!lr, no t'ommandallteda cscola do exer ...ito, commandantes
gera s das ditl'erentC'B armas e do corpo do stado ulaior, rommandantcmilitar 110sAçorcs rentrnes, para todo o an·hip ..lago, )lor·
quinze dias ('III ('ada anno, e com prcjuizo (lo servi~o (}(.pendente das mesmas dirccç<lt'S ou commsnuos, a qual
"ó póde ser go~ada em qualquer 10('alidade dentro do
paiz; aos <,olllmalldantcs de brigada, goveml\dores
depraças de L' (·las,e, commanduutes militares da ,ladeira
e dos Açores orientaes e oceiucntacs, por dez dias em
cada anuo, e com prcjuizo d' todo o en·iço. a qual póde
ser gosada em 10('alidadf) <l litro do paiz, L1'onlle o traje<'to ao corpo possa fazcr-sr. m vinte e quatro horas; ao~
cOllllllandante. dos ('orpo~, ofli..i:H's li)) dores ..!Jcfce <1
estabelet'imentos
ou r<'partiçõcs militar s, ou 'ollllllandnntes d~ forças com orgauisação militar indep 1l11ellt(',por
dez diaS e,m I'a(la anuo, c com prejuizo de todo o serviço,
a qual po<l!' ~cr gosada em localitla<l(' d('n!ro <10 paiz,
d'ondc o traj<,(·to ao corpo possa faZt'r-M' cm villtl' (' (lU!ttl"(~
llOras; ao~ oflieial'S sup('riol"<'s dos ('orpo" no ca~o <1<, b\l'
scparado do corpo, pOl" oito diul:Il'll\ ('a(!:t anilo. (' com {lIU?-
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JII1Z0 de. todo o serviço, :lll praça
de 111"('tfilias suliordinadas, II. qual 1)(}d(1 ser gosada na própria loonlid dr-,
.l'oud o trajecto ao. corpo possa fasor-se cm UOZf' horas ;
nos eommaudautes d(' companhia propor ao eommandanto
do oorpo 1\ eouce lião 110 lirrllça
até seis dius ('.1,11 ada
uuuo, c com prejuizo de tudo o serviço, ,!Is pmças d pret
suas subordinndns.
O offieial que as 1111'1" o f)u)I'lIOJldo pertencente
a outro de

grau

superior

tem, omquanto

o exercer, a eompetcueia

r-orrespoudeute
;i grad\laç,lo ii'· quell
tt quem tiver suhstitnido,
Estas lícençns não são deseoutadas para
ffeito algum no
tempo de 8('n'i~() militar, ' ó,o ·~te podem 1'1.'1' gos elas por
espaço de triuta dias 1.'111 cmla nnno civil, dcvend» parn
f'~~C' ('tfl'ito 8(11' tomadas 1.'111 conta as qu tiver m ido conI,(":lida~pelas anetoridades
C0Il11H'tClltt·~ durante aquelle
periodo de tempo, c no cnso 11C'transferencin, meuciouarSI' 111\ notn d li ultimos serviços prestndos :18 Ilccnças conr-edirlas,

A lir~llçll eonecdida por qualquer das eatl'gol'ias
illferiorrH 1\0 lIIiuistro tia gUl'\Ta póclr !H'r iII tl'n'OI11}lhla CjlllUlfl0
I) militar
IJIIe li. lStiVPl"
gosnudo for 1I0nwado, por anrlol'id:HIl' !!U)I('riIH' :íf(lU'l1 qlle Jh'a I·OIl(',·IIt·U, para ~cr\'i~o
que )101' outro militar não pOilJHl ser ,ICdl'lIIp('lIhallo, para
I) quI'
sr1·'\. :WÍlH\llo, () dp\'r apl' 8l'utar-I\l' ~('1Il JI('l'da dI'
tpmpo 110 corpo ()II ('stahell'ciuwuto
('111qlll' s('n'il';
findo
o srrd~o, ]lá,ln l'oJI()llIir a li(' nça interrom\lida.--Artigos
]26.0, 1~7.", 12!),· a 139.· 110f(\gulllllwnto
dJscil)!illar (](' 12
III' dev.C'lllhro, oru('1I1 11." 21).•....•...••.•
907, 008,909,
!)lO
Llct:'uçofi! 1"cglliJ-tnc..ln-Vid('
1!':Bludllnlcl '(fIl rr.eioll
para se 1'~lIIirl'm-Rtmi8/11'ie .
EIII telllJlo dI' pall pod('m os commnmlallü's
1108 I'orp ., 8011
proposta <l s l'ollllllalldantC'1l til' ('ompllllhia OH hatl'ria, COII1'C'III'r li("('JI(;a" ,·,'gi~ta(las,
até ao 1lI11lH'rO fixado }H'la S('('l"('tlli'Ía <ln gUI'l'l'II, pr(·f('rindo
:IS praça
qlH' ('stin'r('1Il no
'('I;UlIllo 1II111 do nlist3H1f'lIto, 1)11:IIHI lião haja II tt'rt·('iro
IJIH' a' d('tll·.i~·ln, P df'\'I'IHlo ('~tns 1·~ta1" IIn sl'l"viço . dhn
tllll'llnt(· um )H'liollo 11(' (" 'J"(·i(·jo!l }Ido 1lH'III\S l!t· trin!!,
dia, ; aos rd'raf'tario~
..IÍ pódIo S I" cOllt'('ditla Jiel'nl,'l~ SII1H'I'iOl' 11trinta dhll! d('pois (1(' C'omplctar('m o tl'rCI'iro 31111n
411' tllistam('lIto,
(11'\"'11110 110 quarto t' 110 Iluillto l'l\m)l. 1'1'.'el· ao l'xI'rl'il'io., imli('a,l ii. - Artigo 8.· do I"l'glllallll'lIto
dos st'rri<;lls ,lo l'I'C'rutam 'lIt , nrlll'llI ll,· ln . . . . . . . . . . .. rl07
Lhnltc
de Idnde-Otl
gl'lI()ral'~ ,li' flhisilo 1]11(':lt·
tiugil'('1I1 a i,l:Hll' (la, .l'tl'lItll :1111101:1,
(JS .11' hril(a.1a a dI'
'('~I!('lItn o tlf'I,', O~ ('orlllll'iK a dI' KI'.~ ('nta (' I')II:1tr(), nR II mni. ollil'ilu's
SI'S, ('lIla,
O~ otlil'i:H's lião ('()llIhntclIlI'" SI'tl'lIt , ,1('ixHIII d" fllzl'l' j)artl' Ilos fJuadl'o~!ln
I'r<'ito
ll(·th·(\ I' i!.I1I1'~ ("\lIe('llida
a rl'fnl'lH:I 1I(lg-1I11\10 o :tllll(l~ til'
"'ni~l\
(1"1' ti\'I'I'('1I\ fl'ito. }\lItll'lI.1n SI'I' emprega,lo~ ('111
,·t11l1l11iriSõ(~ 1l(·,It·lItllria~
d,' sl'ni\'oi
" 1lf'lIhulIl ,.l'g'l'llt
aju1l IIt.' ou ))J'iulI'il'ü
IlI'A'I'lItO " ]ll'olllO\'i,lo a alfl'rc,
(1111111110 t"lIlm
('OIllJllf't3dn
n ililul(' d,' trillta I' cilll'o an·
IIfj., ('11111'XI'IIIf\ÜIl
tl(l~ <jw' j:, I' i 'ÜIIIII ('III 10 (h' j-1Ill'irn
tlt'

li.i!J;,.

E ..tl'~ lilllitl's

de idl\(11'

'0

tl"llllsitoria

P 1'l'sprl'ti"allH'ntl'

suh-
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stituidos pela seguinte fôrma, 1108 períodos de 189li 'I
1897: para os gcnerac: de divlsão, gl'tt'uta. t' quatro, "
sl'tenta c dois; para os gt'll 'ral'" de ~)l'ig:Hla, sl't(lut.a "
um, e . cssenta I' nove; para o. voroners, SpSk!t"lItaI' Oito,
c sessenta \~ sels ; para /Js officiues lião combateutcs, srtruta e quatro, I' setenta c llois.-Artigos
(i.o, 7." 10. I'
14. da carta de lei de 13 de maio, 01"(11'111 n •• 10 .•.. ,9!1,
Listo.
geral Ue Itn'tlguidud 8-Pat'a
I'X ('Ução do disposto 110 n.s 3.· do artt~o 2.° da carta de lei dI'
23 de áhrll de 18BIJ (01',1 111lL" 7). SI' annuncia que ('st:t
publicada esta lista, referida a 31 de dezembro do 1895.Disposíção .t.a da ordem n.v n . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
0

0

1U(;

~::!.

Liv1'o (\0 reccsseanl.en·t,o-Vi.tleRecen8callltllto
alinw:tl,
Devê dcsigunr, com respeito a cada manéeho; o nome, natnralidade 01) a data da natnral isaçâo, filiação, resideur-i»
paterna,
idade, profissão, dOTni,'ilio ou r(·~idl'l ia I'VCIItual (o. tutela, hllvt"udo-n, (' u'elh- s" irão notando IlS rcl'lamaçues apresentadas e sua natureza, as d('('isõ~'~ C01l1
as respectivas datas c os nutnuros (IU(' ali' illHl'ripto~ tocarem no ortcio ; depois til' uotadas todas as reclama~õcs, deve estar patente em poder do se retnrio da commissão, p}lra quem o quiser exnmiuar, de 5 a 1;) d ahril,
das ndve horas tia manhã nte !Ís tr,'~ tia tarde, l)odclltlo
flm:artto l'stes diM qunhlUel' pC~80a titar ('opias l' fnz l-:tk
authentiéar pelo mesmo s cr<,tario ou por tnhcllião.
As commissõcs dc re,'en ('amcntu <lu cm pae. ar e('dulas aos
maucebos tec('us~atloll, pnl'a 1111'Sservirem do rcsRlva d('sd,'
a (,pocha dó rec('useall1l'uto até ao dia cm qu forem ella1Ila.dos á jUIIÜt distrit'tal de in. P()("Ç 1);
n iar 1\té 15 (1('
agosto aos commRntlantCI'l do~ districtos de l'('('rutllmeutlr
(' rcserva e aos gov(·rll.tdorcs ('i is, ('opius do recellSNImcnto com todas n' re(,lama. 'õe. ~obre matl'l'Ía dI' in8(,l'ip\.ào ou omissão illdnijlalllcntl'
fl'ita 110 rN't"nSCall1l'llto, b('m comO ~ohr(> exclu lIo, :ltiial1ll'nto ou tli. l)(,Il~n (,()1lI
as cOmpch\l1tcs tlN';SÕ(''', (' pllrtil'ipur IÍ~ lI)('sma' c!lrporaçtics o :metorillad('~ a l"('solu,...Jo, tlt' 'iclam(,lltc, do('umentada, <I' qualqul't'
l'(,('I1r, o (jIH' ,,'ja jlada pOfth'riormente.
Os commnlttlo;; do~ distriptt)!l tio rl','rutmn('nto
('omcçal'ão a organi. ,u-, 1'0111 ('stb elpll)('nto~, o 1i\'I'O dll
l'(,f'rntnm<'uto
(artigo !I.") ~ Arti:""otl 34.' (' 35." do regulaIII('tltlJ dos SI'l'viços do reerutnnH'utn,
orcl('Jl1n.'· I!) ... 318, :11\
Livro do recrutnln nt()~EIII
cada distri<:to ,II'
r('Cl'utat'lirllto e n'S('n'a lia, a car~() do r('~fI('ctÍ\
0111\l1anrlaut('l tlln livro ('0111 sta (It'n()miun~'à(), ('arimhatlo
,'III todas às folha, lia "I'parti :lo "ompc:'tC'ntc da Sl't'r('t:nia da gucrra, ('010 11'1"1110 de I1hcl'tllr:t
" ('IlC('l'\'alUl'lltQ
assignado pelo din'('tol' :,ret'lll, c:' ,Ipve S('I' I' 'oriptlll'adll
por ordem alphahcti('a dI' Uistri,'to. , ('OIW lho. e fr !!IH'l\ia~. Os "olll1t1andalltt'~ ,lo distrit11lS p:l~salll gratuitamentI' tl'C'stl' livro as <,<'di(lões(lu,'lbclifOl" ln r Illcridns.Art;go Ui·Lo <lo ri'glll:Ul\('nto tlo~ BPI' iços ,lo r('crutaul('lIto, ordell1 11,° ln .....•.•.•......
;" ... , , ... , , ... , . . . . [.7f.
I ...
ivros
de JII.o.1:.1"1
'1.110.-1:: lIlodiurot!a
'll v 1'11:1
11,0 2,'3 da ordem do f'X('r!·ito n.O 22 (Ie 18!l2, )la\', Detido
para conselho d,' guerra fUI ••• d~ ... de 1 "., 11 Ta. a--
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praça~ que, nos termos <10 ~ unico do artigo 3 5.", ficarem detidas nos quart is dos corpos a qne perteucem ou
a que estejam :Hldi(lu'i.-])isposi','Uo
5.' da onlcm n.v 3,.
Os avrrbanH'utos
a fazer lIU casn « 'ampnnbus» da matrieula das praças cxpedieionnrias
ao ultramar
Ih've ser
conforme o exemplo 1.0 (la pagina
52\! rla ordem n." 2l:!
de 18\12.- Disposição 2." da ortl '}fi li.O 13, .... , , . , .... , U5U
:\lodo como devem ser eserlpnnrado: nos livros do matrk-uln
os mancebos alistado . ; diri-ctamoute, COJllOsoldndos, ua Sl~gunda reserva na qualidade de re .rutas rln m sma rescrvn ;
na segunda reserva, oe que tenham remido fi ohrigação tio
8e1'\'i<;0 activo e lIa prinu-ira reserva, ou ,lispt'llsados
nas
mesmas condições, SPIll t 'rem sido insp .ceionados ; 11:1
segunda 1'e81'1'\'a,(los apurados para os serviços auxiliares
do exercito cm tempo dr gurlTa.
Disposições 3." da ordom n,O 21 e 2." (Ia ordem 11.° 22
,
77j,
Lou vorefiol - Vido .A cerbamcnto de lOlWOl'e8,
Quando, finda a epocha <10~exames lia (' 'rolas rrginwlltacs, 08 ommaudaute
dos corpos rceouheverem qlll' o
ensino produziu notavr is resultados, 1'0(l<>1l\ }Impor. pnru
serem louvados ('JII ordem (lo exercito, os tlirl't'tof('S
('
professores que sr tOrJIl'm digllo (l'('sta distiIH'','í'iO,louvor
que dá di1' ito ao oJl'cr 'I'i nll' II to, llt'la SI't'l'l'tal'ia til\, gUl'rra,
dr uma ohl'a dl~ rt't'llnht'l'i([o
11I1'1'itO, ou IIl1l illSÜ'UHI('lIto
scirntifico, ('om d<'llicatoria, " á IlH'tlalha dI' prata de hons
serviços,
dispo~i~ti('s ('st:\S qlll' ~ào talllh('!ll applil':t\ ('is aos
!lrof'('ssol'(1S tio" CllI'l:iOSJiYrl'~.
EstaR tlj,po~ições .110 applica v,'is tamh('l\\ ao (lil'ectOl' (' ))1'0fl'SSOl' da rscola ('entral
ti" sal'gt·llto.'.-Al'tigos
22,", 2:1."
(' 71'." do }'t'linlameuto
{;l'ral (l.tS ~:H·t)l:\$IHm\ praças tle prd,
onlt'lll n." H
,
,
,
U73, 374,
São ('ol1l'l'tivos Oll iUlli,'jdllul''',
(' t '('1\1 por fim I'OllllJlt'JIlOl'UJ'
C J'('I'om]lt'll~fll' adI),
(II' ser\'iço p1':\til';\(lo'
I'om at'l'isolado
valol', slI)H'rior illnstraçito,
intl'lIigclIl'ia
tli"till(;ta ou zillo
110tl\\'I'I, (' ó tallto Illai~ impol'lantl'
qnanto lII:ti01' for a puhlil'illnllc tio do '1III1t'nto ollit'ial ,'III tlUt' SI' Jlubli('lll',
Cnlllp Íl' ao ministro tia 1;'(l('IT:t t' ao t'Olllllllllltlautl' (,1lI (,111'1'('
do l'X('r ito ('111o)H'ra~'I)c~ 101\\ ar mil rll 'III .10 xt'rl'ito,oll
mandar lom'ar cm ortlf'1ll dI' divisão, Ile ]+l'It\l\, 1'0l'pO on
tio qualfJlIl'l' ('Olmnnlul0 011 ('~tlLht'l('('illll'nto
1IIilitar O~ ill<1ivi<1nos <IU(' I) mt'l'('çalll;
:tt\s C01mllal\dallh',~
d,' (liyifluO
louvar PIll ol'tlt'lll d(' (li\'is io, ou lll11llUar 1IlIl\'Ur III Ol'IIt'JII
ti\' hl'ig <la, }ll'aça. ('01'PO011 I'~h lJt'lt't,jllll'llto
militar (PiO
cst('.ia soh a .lIns ol'(l!'IlH; nos dirt't'tOl'l' gt'l'l\(''; tia s '1'('taria ela gllPrra I' 1111 ndlllilti"tl'llt,:it)
lIIilil;tl',
\·tlllllllH1ltlalld('s
tia
roJa tio I'xprcito. l'Olllllllllltlllut"N 1;"'1'11'8 <111
tlilt'l'rI'IIÍ1" lIrnHl~ l' do <'orpo tio c"t:ltlO 1II11iol', t'Ollllllllll\lllut'
I ililllr <los A\llrt's
('\'lItr.I(''; ]1111': tu,lo O Ilrt'hipllngo, lom'ar ('11\ (Il'(It'1Il tlaH 1111"1110, dirt'('çi)t'S ou t'Ollltnllll·
.los por scrvic;'> pr"Htatlfls
110 t'~tah('ll't'illlt'lItoR
sob ti
,HtaM ortlt:ll ; tiO (. 1I11lllllhlalltt's
dt' hrigalla,
1;'0\ <'1'lIadOI'I ti
II praça
IIt' 1." (,Ia" (' I' 11110UlltJllll te. lIIi1itHn'~ lIa ~I:ttlpil':l
dOR A~'n\'l" 1'l'lItral':; ( 1l!'l'ill<'lIhll'S, IOIlYlI1' n pt,·
f!ti\':tllll'lIt
.'111 tll'llt'1II til' h ..igutlll, (h' pro(;a 011 tio l' 1111lI11I1tlo-. 011 IlIlultlllr louvl\l' ('III Ol·tll'trl tIo ~Ol'p(l; ao, ('01111Illlllllulltcs
tio
('lll'[lIlH, oflil'ill('
~tlppri )l'('~ 1'11l'I't'. tI·
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estabelecimentos
ou repartições militares, ou commandantos de forças com organisação militar iudrpeoclent.c, louvar r(>speetivameutc em ordem do ('orpo, estabelecimento
ou repartir;ào; os eommandautes de batalhões, quando este
esteja separado ao corpo louvar em ordem do batalhão.
O offieial que assumir o e~mmanüo pertencente
a outro ~(:
grau superior tem, emquanto o exercer. 11.comretenel.11.
correspondente
li. g'raduaçà.o d'aquellc 11.quem fOI substituido,-Artigos
125.·, 12\).° a 137.° e 13~,o do regulamento
disciplinar de 12 de dezombro, ordem u." 2G ... 908, !)O~, 910

M
Majores-Vide
Condições geroe8 para ({ promoção dos
officiaes combalentp8 c não comb«tclItes- Limites de idade.
Mnppn. ~lo.t-; fa·cgnezlo.s
}) rt,e:n.ccn:tct-;
nos district,os
~lc re ·ruta.ncnto
.~
reserva-Onlem
n.s 19
,.................
1).12
~J:aqueirof!i4
- Yide Ordenança do .'en:iço de lIIaqueil'08.
Ma"tricuhlt-; :
No curso de administração militar - Silo coudicõcs indispensáveis para a matricula u'este curso : tt'r um nnno
de bom e oflectivo serviço lia fileira: ser primeiro snrgeuto grnduado, cadete, com o curso (10 collcgio militur,
0\\ Ser p lo menos segundo
sargento com o Cu1'~Odn ~ oscolas cr-ntraes ou com approvação nas Iiuguas portueuczn
e frauceza, desenho linear, historia p geographia, mathcmatica elementar (L" parte), physica, ehimu-a e historia
natural (La parte}; ter licen 'n do lOinbtt'l'io dn g'ucrra,
bom comportamcnto e mais (le (h'ze~eis c menos dI' vint"
e sete anuos de idadl'; approyar;ão em mCl't'cologia, tl'(·Imolop:ia, ('conomia politica I' noçües gerups de l'01ll1lH'l'eio do iustituto intll\~trial e ('olllmercial dc Lishoa I' Porto.
Os all\mno~ matriculados n'c~tp curso têl'll\ a g'ratln:lç;to
(II' primciros sargl'nto~ plldl'tt'" t' o venciltlt nto \Init,o Ilc
aoo réis dinrios, ~e pelo seu }lo,to ett'cctivo lhc~ não pertenccr outro maior.
Os CJueconcluir m O curso ~ito trunsfcriclo~, ('01\10 prillleirt
sarp:entos ('adctes e o v nl'impnto unico d' 400 r"is di,trios, se ])1'10 posto rffeetivo lhe~ não prrtellccr outro maior,
para os corpos onde, durante trps til zes. devem co, djm'al'
() priml'iro ,arl:\'l'nto da companhia na e~ riptlll'açil:o e I'Olltabilidatle; sl'is mczI'~ no cOIlSt'lho admulif\trati\"tl, ('oadjllvando o tllesoureÍ\"o durante tn's nt 'Zt. C o eC'rl'tarin
outro~ tres; d('\"PJlllo tambrlll, dUl'autt, igual llcriotlo tlc
ires mezes, co:uljuvlIr o otlici. s Cllcarrt ~ado. dI' t'l'viços a(llllin,i~tri1.ti\'os na~ .escola_ prati "l~ ti· qUll1qnt.r tias
llrma~, a fim dt' ~e eXCl'l'ltur m Ill) H('r")(:o~ tIo (':JIIIJl:l1Iha
vropnos da sna c~p cialitla(le. Tcrmio'lllo C'. t ' tirocinill
tê em o Yl'nt'irncnto <le 500 r "i, (1ial"ins I' . ào (li,trihuidn'
pelas \"\'partit;ü ';\ (la :\tlmini tra~'~n IlIilitar 011]1 10 (,OI'po~,
ollde (1'''cm eXel'('l'r as fUlll·Çi'.(' 11(, '"r tario tIo "OIlS 'lIw
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administrntivc
c outras auxilinres da admíuistração
regimental, lltú que lhes pcrteuçn voga dI' aspirante. - Artigos 31)." e fll." a [):l." dl~ ('urta dt· lei de W de lU aio, 01'dom n,v 1(1 •..••.••.•.••••••.•.
, ••••••••
, " 1lú, nu,

No curso de engenhería

oivil e de minas - h':lo

l~O

(!()1I-

diçõ('s indispousnvois
pam II mntrieula u'cato curso: t r
as hahilitaçôes
scicntlficus para a matricula. no curso
geral pnra ilS differr-ntcs armas, lieeuçn do miuisterio da
guerra, hOI1l comportamento
(' praça provisória
1111.1'0111pauhin (II' alumnos ; devem sutisfnzcr adiuntadamentc
a
mensalidade
de U~OOOréis para rancho c furdnuunto, c
têem 1\ gr:\(lun~'iio de primeiros
enrgcutos cadetes ('111quauto se conservnrr-m IIIl escola.
Quando terminarem
o curso ou quando
desistam d'elle,
quando I'sgotnl'elll 1\ tolernuein ou tl ix III de satisfazt'!' n
uu-nsalidnde, é-lhos dnrla bnixa. -Artigo
54." (ta carta (h·
lei de 13 de maio, ordem n.v 10
,............
]:!(j
No curso gel'Eü-'l'o<lol:l
os candidatos ;1. ulnmuos, com
.lestíuo àô dift'l'rcntcs armas, devem mntrieular-se U'(' trcurso, e satisfaaer lÍs seguintes
ooudições : t r 1110110 de
vinte e trcs anuos rle idude ; bom comportam nto ; t 'r,
"0100 alumno or<lilll rio, o ('urso pl'eparll torjo da 'scola IloIyteehllica on da ullivPl'silla(lt' 011 HCIIU '1IIit~ polyt 'ehica;
]i('('llça do IUinistcrio da. :;UI'1'1'I\ (' praça ('111qunlqlH'r corpo
ou 1m cOlllpanhia
d(' IlltIUIIIOH. COllcluÍllo O cllr~o, os qlH',
por UIll jnry ('sllccial, forcm julgados COIl1 a lH'C(·S. ada
,i})tidiio militar }HU'a, ollicíll.('R, são classiticado!! nUlil<'ricalIt<mtr )lcl, s provns cscolar s d't'sse rul'!:\o r, Sl'gIllH.JO II
ol'dcm (h~ l'laH~ifirnçiio,
tê('1tl o direito d • opta!' 1>('}0 ('lUSO
"spceial
da :Irllla qU(~ l!esrj(,1ll fn.'qul!utal', dputro tio numero fixatlo 1H'las uecrs8i(l!IlIIlS provaveis
para o J'('crutamento dos quadros dos Om('jlll'H, iato com exclusão dos
que não tiverplll npprovnção l·tIl equitaçílo, fIul' . I'ào matriculados no ('llI'I!O ,11' illfllllh'l'in,
(' dos J'('P t utCI', <lU!'
sllrão destillados })('10 lIlinist!'l'Ío d,~gU('ITa 1I0~(·urso .. dns
tliv(,l'sas nJ'lnl\S, att.·ndcll(lo-s(' no 1I1111W)'() di' Vil 'lltUI':IS tI(,
nllllllUos diS)lOlliv(·is tio :mHO 011 anllos IIntl'rio)'('S; !tos qtu'
lião fOl'l'1O jltlgndos ('om aptidão lIIi1itur Vlu'a oflit'ia 'S ~t'nt
dada bnixa do s('ITiço Oll Hão liecnl·illdo' p<ll'll. It )'('serva,
~('gnlld()
o 8('11 alis!',lIl\('}ito
I' tempo
<1(1 H rri~'o. ])"poi <1P
tnntrienlatloH
têl'lII, II A'l'Iulullçi'io dI' prillll'iros
arg('ntos
"ad"t('8 (' o v(·nI.:Ínwnto Ullil'o de :.l00 réis llilll'ios,
I' IW!o
sell po~to t'tn·t'ti\'o Ihl's Hào lwrtcH 'PI' outro llHliOl'; ,. II.
que uão ohtiven'm approvlI'ião,
'lU,,!' n'l~Ht(· CUI' o, <tue)' 110
d(' admillistra\':'to,
1'('gr('IOHam 30M corpos POII\ O IHlII!O OU
A'l'IlIluru;ilo IIIW tillhnlll untes (.lIt lllllfri(·ulll. ])I'p()i~ til' habilitados com o CUl'SO g('1'I\1 e julgados eOIll a)ll' e~Rari:t
:lptidão militar para (lmcial's, HUO III'olllnvidos a prillH'il' I:!
"arg<'utos ('addl't! COIll O VI')ll'illll'uto lllli(·o dp toO l'éis RI'
p('lo . ('lI posto ofl't·l'ti\'o Ih('H lião IH'I'h'll('('I' üUllhcm ()l1'tl")
lI\aior; porém, til' n:ln l'OIH'lnir('1I1 o ('m'o
('sp< ('ial dtt
anila a quo Sl~ t!(·tinhalll,
s~o l'ollo('llllol! Jlas rl'sIH.(.ti\'lIR
arlllas e (·ql1iparl\dos. para () I\C('('SSO, ILOBpriIlIPi"otl
:Ir~ .Iltos hahilitlltlOIl ('Olll o ('111'o d:lll 4'ijoolllS ('('lItl'lU",Artigos
:14." a :lH.· (hL '>:Il'ta tIl' !pi d(· 1;1 (lt' llIuio, (l1'11t111
11.° 10.. . . . . . . . . . . . . . . .. . •.••..................
114, 11;'
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Nos

difIerent6S

cursos
das escolas
regimentaes.1." curso, pura todos qll(', ao alL tnreui-se,
não apl'('sentt'lIl ('('rtid:lo dI' exame dI' ill~tru('çrLOprinuu-in
01 meutar, porém, O~ que não a apresentem
p sr julguem
com as hahilitaçõt'8 IIUl' «onstitu III aflu<·ll(· curso, podem,
em ol'guida ao alistameutu, (lar essa prova, a qual, se for
julgada satisfur-torin. dispensa da refcrula 111 atrieul a ; e é
faeultativr (limitada 11('1111)1'0
:I, oapaeidade (las saias), para
as praças no gos o de lil,pnça, para as I1n ~u:lrtll1s municipncs e fiscal, (' para a-, da reserva. A~ praça, habilitadas com o 1.0 CUl'~(} podem, na epoeha propvia. mr trioular-so no 2.°, SI' o declararem por ('~cJ'ipto ao S('1I8 ('OIHruaudauto de companhia ou hateriu ; a' de engt·uht·ria
habilitadas
com o ~.o curso (' a~ dR. 1.
ompanhia da
administraeão
militar com o 1.0 PO<1(·III. n:l~ ml'SIlIItS condlções, ruatrieular-s«, rr-specfivameúte
D('8 ('111". os eh-niontares de constnu-ções e de cufermelros : l\~ <las guardas
munieipaea o fiscal de,' 1\\ fllzl'r ident ieas tlet'hu'a~"e8, ati
quaes devem ser (·l1via.laH pelas "ias competentes
aos
eommandantes doa ('011)(1< cm ('lIjIlRt'seola~ desejarem matricular-se.
Effectuuda a matricula, {~ohrigateria a frequcucia tanto do
2.° curso como a dos ('1em ntures do ('OIlstrut>çõe-;(' enft'rmPiro~, oonsiderando-se
unienm('ute f:lltas ju;\tiliea.lns as
motivadas por doença comprovada ])01' fa('lIltati\'o militar
c as l'('sultant , d<.· sl'l'vi'O inl'olllpativpl
'(lIll a pr('~ença
nas altlas. --Artigos 7.° li 12." (10 rt'gulaml'llto dlls ('seo)as
para prayaH (le prd, Ol'<ll'llln.O 11
360, 870, 371
Na esoola e aoademia.
polytecbnioa,
universidade
e
institutos
industriaes-Aos
e:m lidntos pnrfL o 1'1'iJ)wi1'o anno <locurso prepa.ratorio (' Ilt· alhnini,tl':\ fio militar que pretendl'rem matricular-s.'
!lR.rS('(\la ou llCllllplIli:1
polytt'ehnica e uoivc1'sida<l(', ou nos IllstitutOK ;11l1u,·trial·s
e eommereiaes, é o miui~tro da. gl\Prra que lhes ('on cd(' a
lic('nça, cm prrs('D~R. (los l'('sp<'l·th·ol' tloeum('nt08 c illfol'maçõc .-§ 6." do al'ti~o 3~.0 da cal't!\ tl It'i
13 tle
maio, onlem n." 10 ........•...
'. " ." .. . . . . .. .. .. . ..
114.
Na esoola central
de sargentos-E
,,,hmtllria }Hll'anS
~arl-(l'ut()S habilitado'
('1)111
n 2." (·ur. II ,Ia~ . cola" l'('~i111 .nüws. s(lndo o DumerO lUmc:imoIln ahul\nos, :tlt'lIl ,los
('ad('t('s, fixado prla seguillt<· fórm:l: de rng-eu)u'ria, tloi~;
ue n1'tilllt:'rin, cavallaria l' illfantrl'i:l. 11111IIUTI1Pl'Oigllal li
mé.lia das Yllgas de Sal'~ODto aju(lantr" 1)0!' atia, rllJa
que ~e dcrc~l\ durant(' o. ultilll()H ebll'o amlllS. aU1-(1Ilutall,;
q~audo lllmto d 50})M e Dto, til'" ndo pn1'll isso ll"ter.
1I1lU~1'-Sran~ualm lItc o num.l'l'o dI' i!ar~(,lIt()~ 'II\(' 11 auno
lechvo st'gumte podem matl'l<,nlar-. e. Para !l :l(lmiM~itoá
J!rilllc~rn. matrieul.a ll!lvem ohs(>\,var-AI' I1H • 'gnint(· pr ,_
fe1'('uClaS: 8rr ]lrllnel\'O t'I\J'g'l'uto, 81'1'mais :llIti~() n'l'Hh'
posto,.
r o mdhor <,la.si fi<· ado 110('. anH' finnl ,ln ~." urso,
apresüntal' maior numero de document.os ('oml'l'oYativo. dI'
lla11ilita\,õl's littrrarius.
ser ma.i :\lItigo 110 posto SI' for
~('gundo sarg<,nto, Rcr mais :mtigo elll pl':t«:a, 'r rnai
Idoso. sendo docum nto ('sBoueial p:\1':\ !\ :I<.1l1\is.
ílo ao COllcU~·so o atteRta<lo do COll\llHllllluut(' da hat('ri:\ ou ('ompa.nhla confirmando o bom l'omportalll('lIto (' :\ptitliLo miTitar,
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sem c~p,'('i(· algum
d li' t iCÇ1!O; a profercncins
cirndas uâo aprov .iuuu ao, «amlidato
'lU.· \1..sistu m dupois
d!' nuu riculru lo~,
Para "fFc -tuar li matri, ulas, devem OH connnandunt ii dos
corpos enviar aos eonnnandaut 'H g- 'ra('" ('0111 alltc('('d!'neiu (' de v i.lamente informados. Os rcqlll'rÍIlIl'lItos <1, ô pruçn
(ILl!' c~tpjall\ lias ('olldiçik~ (I" ndmissilo. a lim dI' ('s('olhe1'('111 os qUI podvrn HIll' admittidos !Í primoiru
matrieulu (I
expeilircru opportmuuueutc
as ()l'(jt'lls (' n'quiHiçõ(" para
quc o, alnmuos
(·st.·jalll
JHl H('(le da !'s('ola 110 dia ([fI ahertura do ('UI'SO, e r-uvinr tumbcm «om u dcviclh uutevcdencia :\. secretaria ti" g'u"!'!,, a relaçâo das pl'a('a8 qt (' ohtiverurn licença, aeompanhuda
das dc( 1: l'a(,'tlt.'H (1\ pr Ierr-nci»

qlle 1l))l'O\'( itnrau:

a (':HI' uniu. Efl'p('t!lllda a 11Iatl''Í-

eula, é ohl'ig'atoria
a fr"'jll'·J1l'ia.
(' só se eonsid irrun falta
ju tiíienda
as motivudu
plll' ,101'1lça ('()JllpI'O\', d,L ]lOI' facultatÍ\o

militar

" a, 1'(',"11<1111(',

a

na
matl'i('ula

(II' "'l'vi~ .. ill('ompativ('1

alnlllllo~ I)(H ('111, Jl!\l'élll,
c1c;;istir d
por Illpio dI' tl,·('lal'lI(:ão f(·it,l. ao (Iil't'!'to)' tia I·~,'ola, 1"('('0111lido illlllwtlintaUJI'llt
,() ('01'pO a
<i1l\' !H'r!( lIC('l'elll.
O ('ur~o é pl'ofl',,'udo ('m Ul11 aUllo 10t'tivo, (' o tl'lllpO ]la" ado lia ~Ila ih'qll(,lll'ia
(o ('OlI,idl\rRllo
ptll"l t,,"". OH t'f!'l'i (] ('''11111 ~('ryi(,'(\
regimoll!.
I.-Alligo~ ();)." ,I 71." (lo 1'('glllaIlH'lIto 1J,'I'l'lI1 dR, e,"'ola,
]l,I1'
pl'aça:!
(h, prd. ol'dpll1 H," L4. ..• ,., . , . , •• , , •...•
" :J 'ü,
Mcdnllul (lu 1 ninha D. :.I\..11H.'11 ...... [;; iII titllillu 1Illla llwdalhu
1'llIlI
I'SÜl
d, 1I0111i la",ao. "Olllllll'1I11I1':lth a da, t'x]ll'dit,'(I(' a ~1(l1:,Illhiljlll' I' Ú indi.l, (', (1IIa,·sQlll'r outras
qlHo
dI' flltUl'(\ ,(,uham.
ol'g':llli':ll'"
( panl
lI~,I'A'Ul'uJ'
Cl dOllli1lio ('"I,ndal
da 11a (::1 I' 1)111'. 1'01' d,' '1' ·to.
sl'.iam jlllgad:b digll,l~ <1'1'111('11[\ distillt'(':III; ti (I" ('oh!'!'.
prata ou oiro, t"lIdo tl UIII J,ttlo li I'flig-i,' di' i"ua lag' st:ltj(· fi Raillha
t' 110 outro fi l!'g"llIla gxpedi\'tIII
Afora 1/1.'
bique /891-18[1;'; 011 R. perlú:rlo ti JI/dia l~fl,i, It dI' oi m
)Iam o,; 1l1!i,·ia(·~ 1Ij1 l'i'II' " a d,' ]lmt,1 ]la1':l Os d"lllai,
I i1i,'ia,·s
I' :t di' 1'01,1'" I""'a U' )ln";l" d .. jll'"
d, anilada
" do t·.\I'l',·ito d" )'t'illo. l' "r:i lh:lIla do lado tlin'it .. do
]I!'ito PI')I<1"II1<' dI' lit:t di "d,l, "11111ii\ pia do lIlt mo 1111'
tal; a íita. ol'l;ula dI' t'1I(',ll'lIal!("
\ PI',·t,l1"
I':l a t', ],,'di,,;to
a ,\rll\,lilllhi(!lll'
(' :1.11 (,Inm ]I,lra a d,l Imli.l
\ "ot' d,1 til 1
I' a I~g Ilda da 11I,'d:dh,1 ]lara ,IS olltl'as " )I' ,li<yol' {. 1l
'1"1' for d"l'l'l'tada.
)1 Il'pto
dI' ~;l ,1"110\ "llIllro d" I ~!I,-I
" (i tI".i' II!tO d.· 1 LIli, I'd'II, II.'" 1, l::!, .. ",.,....
1,
~J:Clôllr.·,,", d( (·)nl·hll'4=E tllo nj ilo
an ('a ti""
diiwil'lillll)'t':;
:lppli,'. \'('i ao "lIh, . ""III ,', ,ln 110dll I" H,l
,II' g'1t:1l'd<ls; 1jlll\1Illo Ih.
I'.ia illIJltl"tll n d,' hui;
d,'
Jlo~to, pa,;slllll
a ilJll'lt,
('lariJl
" (O tr:tll 1', rido d,'
('o 'pll, _ \ l'tigo 1;)'0. do I" IIlnllll'ntll di (·il,lillar d,' 1i!
<lí' (\('Z' II li" o, 1I1',J<oIll II,' ...1; •••• , .• , ,...
• , •• ,....
.'
M('~i 1'('1«<
eh' (·orJl~·l.,jr()
-I~"IIII
'llj i10 1I0
('~ lig ••. di (·iJllilla1i.11 :pplil':t\l'i
( I'aho~, I nlll I'xl'ln• ao d 1"'lIa d. A'llllrd:1 • 1)11:11Ii I.. 1111"
,j '1Tl1'() ta fi
d .. h;li. a d, po to, ]III. :\111 a '111)11(' ('Ol'lll't( ir()~ .. n 111111),01"', (' ~ão trall.,f,·rido
dI' ('Ol'po,rtj·.,. 1.·,'," do I' gll
l:lIlI 1110 (Ii~('iplillal' di' 12 III' dl'l!l'III1.1'O, mo, I 11.0 iJl.i..
Me re (1 nUI í'U -\'id,' {''''forme.
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MUliilico,"" clafiilsiticado
-Estao
suj('itos
tis penas
di ciplinar s impostas nos sarg -ntos, eom exclusão da de
baixa
de posto, que \ ~(,lllpr(' substltuida
pela <1(' pl'i~ão
correccioual ; 1111<10 o ('lltlll,rillwlIto d'csta, silo trunsf ridos dI' divisão e fieam in libidos de ser rcndmiftirlosv--c
Artigos
dezembro,

42." e 152." do
ordem

regulamento
n." 26 ...•.•.....•.

de 12 de
8b7, 918

disciplinar
,
,

.. ,

N
NOtneaQü.oc IH·ovbncn:to elo I'
escolu do c_'<C~1"ci'to=Os
Jogare'

I!!oald

ommaudante, segundo eommaudaute,
cirurgiao,
secretario
da
escola, commandante
I' suhalternoe
da companhia
d
alumnos, empregado da admini traçâo militar, seervtario
do con8e111O economico e offlcial da bibliotheea são de nomeação
do ministro
da guerra;
o provimento
do Jogar de
lente
é por concurso de provas publie s,
só poderão
ser a elle admittido , conformo ns cadelras, os offi iaes
ou engenheiros
civis pela s('guiute
férma : li 1.- 4.· cadeiras, ofliciae. <1(' qualqllcr
anua ou do corpo do estado
maior; à 2.·, olliolnes de iufunt ria; li 3.·, off ·ia('s de ClL-

vallariu
officiaes

estado
:I. 11,·,
ou

de

; {L ;) •• , ofliciace
de ('lIgeuhpl'ia;
à
de artilherin ; fi 9,· e 10.·, oflil·iac~
maior

ou

oBiciaes

de qunlquor

hubilitados

do corpo
arma

com o

do estado
ha hiJitados

CUl'

o

dI'

maior.
('('III

ti.·,

7.' e
do corpo

.• ,
do

estado maior ;
de ('lIA'('lIlleria

P ('m'A()

dr. pstn(lo

maior;
Íl 12.·, 13.·,14.',15.',
lIi.·, 17,· e lH.·, otliciuf' <l
ellgt'lIherin
ou ellgcult(·i1'os
(la secção de ohl'lll:1 pllhlicas
<lo <,orpo de {'J1g'('lIh('iros de olll'as puhli('lIs (' lIIinas; li 1!I.•
c 20.·, ellg('ulu'il'os
da ecção d Illinll:\ do ('01'1'0 do ellg nltl'il'o!:! tI(· ohras puhlicas
(' lllill:tS. Os alJllidlltoH militares (]('\'('111 tcr, aI 'III 00 l'CSIH·(·ti\'o C11I'0, tl'l'~ aJlllos pl'lo
1I1('1l0S de bOIll e ('fr(· ·tiyO s('rvic;o DIl. Sl1tl~ ;tI'ma: oU ('01'po, COIIIO otli(·ia(·s; c M I'i"i I alelll do ('urso qtw ('0111prelt(')J(la as ('ad('iras It 'Ille l'OIlI'Ol'rI'III, tr(·!:! :111110"1)('10
lIwnos dI' sen'iço
eft··('tivo
110 ('01']10 III' ( ngl·lth('iros
de
ohrll8 puhliras
c milln~, 110 I' S1)(·(·ti\'o millistprio;
o qUI'
tOI'('fIl adlllittido'
s('l'ão 1I0011('ados I'l'ovis l'iulIl 'lIt 1(,lItI'8,
e dÜ('{)l'rÍl10.' doi.' Imll()~ de
X(·I·(·i(·io Jtn~saltl
:I. ('fi'(·('tiviI1nd(' do logar, IIIPdillllh' I'oltsulta do ('ollselho III' in tnH'çilo
sobl'(, o S U z ·10 e aptidão,
filas, H • esta Ilt('H for dpsf:l.Yo1'a\'('I, ('ollsid ra-sc
logal' ,'aA'0, ahrilldu opporhmlllll('nt
uovo COn<'llrsO; }lOn\fIl, SI' " ]('nt(' adjunto <IA {'IHll'Ín \"IA'I
tiver ciJH'o allllO~ dI' ,1'1'\ il,'o cHI'olal' ('Olll l'C('oll!t('('ido z lo
P notoria
dil!tÍlH'çao, l,,;~l(' , ('1' ]ll'Ó\'ielo II'(,S, a l'!ult'ÍI'a illd('1'('1l<l('lItClIl nt(· <II' (·"lIcurso, 11I('(!innt
POli uHa do
mesmo (·01l8(·lho.
O provimento
elos !t'Ilt!'s a<ljnllto~ é por t'Oll 'UI'RO dO('l1ItWIttal, ao qual sào Ildlllitti(los
('apita~" 011 t('n('lIt('s na III ._
lIIas ('()llIliC;I;('f( (' haltilit:lI,tí('S
('Xig'idll~ para O~ ll."te's,
dt'VI'Tldo, por"m, O d(!stiu:tdo II.4." n :1.· eadl'ira
.I'r olndaI (lc' (·lIg(·nhcl'ia;
o dos instru(·ton·.
(. f('ito Jwlo milli~tro da gUt'lT:l, soh pl'oposta dos (·Olllln:UHlallt(·.
g('I'fi(,S d •

°
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cavallaria ou iufanteria
conforme forem de equi taçãn ou
de gynuU\stica ou eSfI'ril'na' o dos empregados paro. (\ ext
.
...,
H'z·t do,.
serviço guare Ia r I'11111"
pe(lIeu e da secretarla
cstabeleeimentos
~ n;ais u peu'ururias
é feito tambem
pelo ministro da guerra mediante proposta do ('omm:u:dant~ da csrola.-Artigos
21.", 22 f' 24.· a 26." lia l'~\la
<lI'lei de 13 de maio, ordem n .• 10
,
110.
,

112

o
Ob~·l\~eln quartei",,-Os conselho'

admilli,,~rati\'os
dos corpos podem mandar proceder, sob a sua 11I1'('('çao,
aos hahalhos de reparação r 1'0llS'l'vação dr qll!' caro~am os respel'tivos qunrtr-ls, para o q~H' HrrIÍ aholla~la
mensalmente a cada regimento a quantia ,lo? 000 réis,
á hriga(la de artilheria (lo montanha 31000 réll' ,e ,!\ cada
compa_nhia indcpeu!lontr de artil~H'l'ia de guarlllçao e u~
I\llmullstração militar 1~500 réis, den'1J110 os mesm.o,",
conselhos cnviar á respectl va inspr-eção III' engcnh r.ta,
no priucipio de ea(la trimestre «ivi] e 110 pI'aso 1.11'Oito
dias, a conta dO('lUllCntalb das despesas que tiverr-m
feito com aqllPlI('s trahnlhos, neompauhada da nota, em
<lllplieal1o, d'csscs trnbalhos c do saldo que pas~:~l' para
o .segl~illte tl'imc tre. Os inspr(.torl's (11' rngl'llhcl'la
..'~~
mlllarao to(108 os c1o('ulllrutos, ('0118rVIIJll10 ('111 ~('u llOU\ll
o dupli('ado da uota, e l'('n\ tterão tnl10 ao COtllmau(10~('ral qu(', depois de l\OVOcxame, enyiad a contn (' clo(,llIllcutos IÍ. administração
militar para sel'(.tll ))ro('('ssauos
por couta da. vCl'ha para reparação de quad('is. Os sal(loll
podem ser despt'nclidoR no trimpstre spgllintc Ilentl'o 110
mesmo anllO ('('ouomico. - Portaria de 5 d( drzclllhro,
ordem
25
,......•.........
6.7
Ob~·igo.Qiiodo e ..yi~o :auilitar- COIllrça 110
~uno cm que 08 maucpho~ ('omlll tarem vinh' HlllHlS de
1(lal1c, .llelldo.~hes pel'tllittitl0, dp)loi: Ik 1'<lllljlIPlal"1I1o~
u~zesCI8, sr ttvl'rCIll altura l' rohl\~tl'7. n ('('ssa1'ias, :ln!t'Clpar o SPU alistnlllCnto. l:;àtl cOllsi!lpl':ul')8 ),1'Cl'utas deslle
o ~lctO do jU1'1I111entoou, qua~Hlo o não llajam pr .".ta.,l?,
deslle o UO sorteamento; clrpOls III' eD('Ol')lol':lllos !l('filllh~
valll~llte, qlll'r no activo qlH'r lia . l gunda 1'(',('1'\ a, ão
l!onSHlerndos praças dos I'rs)H'l'!iv<lS 1'1l'I.(.tivo1i._ .\rtigos 11.° e 13.· do r('gllla1l1l'llto dos s(,T\'içns Iln 1'('I'1'lIt:\mellto, ordem n.O 19 .. , . . .
'í07 50

n.·

Om~il\e ...c~onlbatent~~'':_'\i~·~8·~;';I;.;.~;t<r;,
'otli~
clar~ do I'?rpo .110 estado maior, o da ~lI'IlIa II" I'ng<.'
nhel'la, arhlh rUI, l'avllllaria l' infant,'ria, (' os 110 1(1111111'0
das pl:a~as de gllcrra. - Artigo 1.0
parta ~Il' I"i ,II: i:!
omdt'maiO, o1'lll'm n." 10 " . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ela~Fõ; não eOlnbnt n......
,..-Vhll'
()"'lIlit;f~es
grl'((fR para
II 1?r~lf..or;(lo (!ox (~tJicille. cOlllbulellle;l
e 11(10
combntelltes - Llmllr,q de. idade.
São os. l'il'lll'gijjc~1 os fal:ultati\'os \'ctr1'ill~\rio,. O~ phanlla.
0~nt1(:o~, os <jnartr.is meh'r:,
() c !ll'lIàl", o pj('I\(I~l'I's,
os Oflil'l:\l'S (ln. a,llllillistra~ào militar, o, tln ('('I'I't:\nalltl

ua
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militar r os da 1.· «ompanhin da udmiuistrnção
lI1ilitllr.A1'tig-n 1.° da curtu d<> Jri (1(0 t:l (1<, maio, ordem H.O 10.. .
!J8
01U<:>iH('1õ!
hahili1::ulos
('OU,
o (''''''''''0 de
elõ!Tudouluior - Os otliciues que obtiverem r-ai-ta
d'este r-urso continuam
pI'1'trl1(o('lIdo ás suns anuas, P (1(1vem ~rn ir 11111auuo nos rpg-ill1Plltos
dI' nrtilhevia (1(, (':1111"'
pnuha. t-avnllarin
ou infau tori a , sondo seis IIICZ('!\ (om r-ada
uma (las arma'
a <lar uiío P(·d(Oll<;alll, u:to fazeudo os de
cllgrnh('ria
serviço
cm iutautoriu,
(0 PIU seguida
são rlllpregudos durante 111\1 anuo <'111 ,eryir;os dl' estudo maior;
scmpro
(111C forem
promovidos,
:tUo ao posto d(' corouel
iut-lusivc, c d(Opois de tl'r<'1I1 estudo 1111) nuno 110 HOYO
posto, silo empregados durautv ~f'is JrlCz< ~ 11(' servi '0 d
estado maior, Sl' eontinnnrem
a 'I'r jnlg-Hdos idOlHooo; para
o IIlr~1Il0 serviço. E~t('s otli(·i,lr~ usarIlo IIIlI distiuetivo
('R1)('('ial
tl'('m tlir('ito li «avull« p)'al;a 1°, quando «xor(OC1'1'11I
('Olllllliss,)IOS d,o :'H'r\'iço, Jlp)'('I'IH'ràn a gratifit'açào
correspondente
ao sr-u posto 11<1arma (II' rng(·nh(oria.A,.tig'o ,W.o da carta tIl' le i (Ito 1. d(O maio, 01'11(°111
n." 10 118
01Ueh
t.;; (}(
r(·",,(·rvu·_ Os j))(,di(·o~.('irnl'~it,1' c
]lhal'lllar.Pllti(·os
quI' prpt('lIdálf1 t'ntnll'
para a )'('R(IITR,
d{'poi~ de' H[lr<,~(Ont:\r'1I\ os dOI'IlIII(OIl!OS pl'\·t·iHO~1tlrwolll
,;{,1' insl)(·I·(·inllatlo~ ])(>1:1jlltlta Jllilital' t[lll' for indit'ada
lH'!a ~r('l'et;tl'i,t lia gU('I·J·a.-Podari:t
(II' 17 dl' jlllho, 01'dl'IIJ Il." Iii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·179
Operuçõ('"" da"" jUJ'll UF; - .\s jUlltaA, pI'Oo'l'd(')Hlo
;Í. illsprc<;:lO dos man('chos
rl'crll~('adOoi (111('1l!" do~ (lis])("IISfldo~ e dos 1'00l1idos) 1'1'.oh',om ~ohl'tO II apti,lao ou
ill('apaeiclad(O (l'ellrH para () s('n'i('(),
(·ln~.~iti(·nlll o apul'ado~ parll a arlllada (' para as dim°f(°II!t'R Anila, tOseryj(;oo; do c)('1'l'ito, tlPI'pudo os 1I/iIlI'lU/() ••, ('0111 1't'lal,'àn á
apti(lão, seI' dcsig-Ila, o.' <ln R(ogllint fo',nllll: cltOfillith,llIIrntr, "olldil'ion:t1I1J('nt(O, pa1'a Os ~I'l'\'i,;os anxiliH"'"
do
l'x(')'(oito l'1I) tl'nlpo d(O 1!1I('lTa; (0 ()~ 1""1110." dtlfillitil a1Il1'1ltp, t('1I1poral'iltlllt'ntr .• \s jllnta
di, trida("
t tIlIIP\::Ull
os SIOIlHtrall:t1h S 1'1)) 10 dr sd, IlIhl'o, tI('1 I'lIdo I' lTH'lllil-ON
{'1Il :lI (hO ontllhl'o, iII pl'l·(·jOIl<lllllo dial'Íalll(Ontt' tanto,
rn:ulI'p],os qtllUlto, fI11'''1II pno"i o., p,lra a "()II(·lus.IIl tios
trahalh(),~ 110 t(,lIlpO lIIa1'(':ldo (os qUlo, por falta dlo (..11\110,
não jloel I'PIll ~(Ol' iIIS}HO(·(·ioluulos atío (' te di:! (~ 2." 110
artigo (j:2.") ~a() l1I:lItd:lIlos .1"r('slolIl. r II junta l'Io.~illlrlltal); ao; SU:I~ dl'lil,.°I':llo,lp,
:10 I alida., lJlllllldo tOlllada~
110)' Ill:liorill ti,· loto" 1°n tI(',·i
(o ('I'il'tlls I IIlotil'utla. I
t!(',·lal':lllt]o, 110 1':lSO d,o i'('Ilt; o, o d(o!', ito, I,o,~o ()n 1110(0

(0

ii",

lp:-;tia, (\ EH' " in"lll'a\'('l

on Hão.

Para :t ('.~I·riJltllrac;ao ,los 1l):IIlC' hm: III I ftirlo lÍs jttll .t.
tlil'ltrit'la(O, t' l't",ill)l'lIta .. s, tl'l'llo 1', tas IiI os (1l1~ldplos
11...• 15 'o 11,) ('0111 t ..IIIIO d,' a]"'l'tll1'a II ig'lIa.t1l pdos
prpo;idl'lI!<'H 1° ]Idos IIIC,IIIOS l'l(],l'i(·:tdo~, olldl'
1° tI(· t'
1II('llciollal' o I'I'slIltado da ill'pt~I'\'llo 1° t' '[l0! d .. l'll\'ohitl!tllllolltl' as ('aus:t~ dn i ,on .!lO ti 'nllitiva OH f<'lIlpOI'arill,
('0111 illlli",Uiao do IIUIII"1'O ,0 110111'°tI.t dOI'II<,'1lou tI..ti)l'lHidatlt', ~cglllldo a falll'lIa, t!1°\,('IIt1" ".S Illlolllhl'oS tlll jllllt: I
tiO fim til' (':111:1 ",saO,.b
ig'lI: I' :t 1·.. lal;oIo do~ illdil'idllo.'
jIlRI)('('('iollado"
fi"ando o lill'O .1 "HI'i!0 do JlJ'(·,idl·ntto;
para o, \'011lIltal'io8, slIl). titllto~, l'lllllppllitlos e J'('athnitti-
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quelll a requereu, til' for pnrtlr-ulnr, para indenmisa»
o
iuspr-ecionudo
das d('sl)('zas rlc ,iagl'll) dI' idlt t' volta, )111
rasão de 40 ré is })o1' ('ada kilometro qUI' PI'l'('OI'l'('r, ou ()
estado, lIa d('spl'za do ~nhsidi() (' tl'<1l1spI)rtl's ahonudos.
Nas juutus l'('gillH'lIh\l's
<1('\'(' ohsorvur-se,
)10
I} li I' for
uppl ioavel. o (11H' SI' t'stabl'l('('('
pal'l~ as (li.~tril,jll('S, iu«luiudo o <jll!' 1'\'s}H'ita aos l'('('lll'~()~ parn a nova iHsp!'l'<;ao
pt-la junta lIlilitar 11(' sande.
As juntas, autt-s de procodr-rem á illspe(,<,'ll0 snnituriu, dll
vem ct-rtifir-nr-so da identidude dI' I'ad a mancebo, ]lot!(·It!lo
requisitar do IJlHH'8quel' auctoridndos a inforIlHlçU('S Ijllt'
julg-a1'('1ll indisponsuvr-is (qur são o!Jrig:lllas li ]I)'(',t:1I'-11I1'
S('JlI demora]. (' quando tiverem rluvirlu s '1"1' não possnlll
logo resolve-r ácerr-u da 111('S'lIa idoutirlud«,
IIIHIlt!IlI.os-híill
I'PIllt'tt(·1' ao l'Oll1pt'tl'utl'
udiuinist rudor, II"e ('llll'J'('g<lJ'ó
todas as diligl'llcias
paru os 1'I'CI)1111I'cl'1'e 01:1 Ílmí. aprosentar (h, 1I0YO :í. junta C()III o rospoetivo auto, SI' a id lltidurlo «li' reeonhceidn, 011 ao ]lod(']' jndil'ial.
so lIou\ el'
substituição
dI' ]H'8soa .• \1"111 da~ :1l1ctoridades IJlilit:lrf'~
cOlllpC'tentes,
nenhumas
outras
podl'lIl flssistir :'1 junta,
aiuda quI' tcnham t1i1'l'ito a intl't')lor 1'1'1'lJrSO, o <]uol SI'
torul\n'~ <'1t(_~diro illllt·pf'nd,·n!t·IIII·nt(·
!la :lHsi~!I'I)(,ia !lo
r(,(,Ol'l'l')lt(',
As jUlltas <listl'icta,·s,
q lUdo tl'nhl\Jll iIIS))(·('(·iollatlo IlIl1U'
c<'!>os 1'I'sidl'lItl'S f,',ra do distl'il'tn tIl' l'('I'l'lJtalll('lIto
I' 1'('SC'rY:I 1'111 (jlte foram l'ec(,lIsl'ados,
:JS jUlltas
J'j·gill)(·ntacs
(' fi jlJllta
llIilitar de HIlIH1(', d(~YI'JI1('OIll)lllJlli"a1' alls l'OIUIIHlllllantps
dos di8trietos
dI' rl'('l'lltalll(')lto
('III qll('
os
lllau(·!'hoH foram rl'C('IISC;lIlos II r,'sul tado da iIlSIl('('ção,
dcsignl1l1do 1'0111)'ploçilo a. ('nda UIIl o SI'I'yil,'() OIJ Ul'I1lJ\
para ({lu' foi I'!assificado,
Jlara tudo
1'1' Jlotado 110 Uno
do 1'('('rl1ta11l('lIto, -Artigos
Ii!)." n i4." do 1'l'glll:llll('njn
dos
8('rl'Í~os do rI'Crllt:lllll'lIto, onlplll li," 1!l, ,1)3;" :,3(;, ;,;17, il:3H !i39
Op('rl\c;lõ('''' do r(~(·cn"'(·HJIl('nto ~ \,i,ll' H('ccn.
8falllCllto wlIIlIal,

COIII('Çl\1I1 ,'m ('ada ;llIIIO ]11'10 1'I"'I'II'('1I1I1('l1to dos llHllIl'l'll(l~
(llll' 110 1Il1'~IIIO anl10 I'stão sn.il'itos 110 sl'nil,'o lIIilitar,
tplldo por 11m!!'da il1~('l'ipç:lo o ,lolllÍ,·ilio p,·lo SI'g-1Iilltl'
JIlo(lo: () !los III '1I0l'('R uilo I'llIalll'ip:Hlos, {. (l !lI' '('11-' pai' ,
tutoJ'( H 01\ () dt' f!1I1'1l11(·gitilll:ll1l1'1I1t· (1I'IH'llIlam; o do
nll'lIOl'!'~
soltl'il'o~ "llJllIll'ipados,
() <1(' ~('1IS ]111",,,, tutOl'1'8 OH
o ,II' q1lpII1 lcgitÍlllallll'lItl'
d"IH'!Hliam l\lItl'S tia ('IIHI1I .j.
PIl!,'llo; o do,., 1I11'1I1l1'
's cusado \ o 10g'1t1' da Anll ]ll'oprin 1'1"
sill!'!lI'ill i o d",.; IlaSl·i(lo,' C l"'~idl'l1t,">I )Ia fJ'('A'ul'zia, qUI'
não t"nhalll 1>:11', 11111" 011 tlltor, " logoal'!l1I S1l11l't'"id"III'ia ;
() dos I'psid('II!I'S lia fl'l'glll'zia I' 1I1~ "OIlIPI'l'hl'lIo1idoH W\M
J'I'gras pl'I·,·pd"lJtcs qlll' não 1II0,tl'I'11I (1'1' sido )'('('('11'''';1
dOl< ll'outl'a fl'('glll';(ia, o logal' dl\ '1m I'l'sidl'lI('ia;
o do,
que ao t('II'PO daA 0P"l'lll;Õl'K rio I'C,'pll ('UllIplIto lIao 1'1' I:! i .
dir('1I1 110 ),I'illo t' cujo pa~s 011 tutOl'l'S l' !(:jalll tnlllhl')1I
aIlS('ntl's, a fl·pglIl'l.ill da sua lIat1l1'alid:l!II': o dos lIa,pi.
dos 1'111paiz ,·stl'allg(·jJ'o dI' ]lal' ('lIjo domicilio IlO 1'I.illl1
s('.ia igllol'ado, o logoal' da 1'(',idt'lwia
dos Plll'plltt·, fI,ai
pl·ll.'iHlO,~, • 'ií.o s,' t'onsidl'r:l illtl'l'I'ollljlida
a 1'I'~id"II('iu di'
IIIl1 111.111('('(,0,'111 IJllalqull)' fJ'('gu(,zia CJuall<!o ('III' a d"i I'
1I('('idl'lI!aIlJll'lItl'
parll SI' d('(Ii"al' uos (',jlldos 1111:11'1"')1
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ser eoueedidns.e-c Artigo 7." do rejrulamcnto dos serviços
do recrutamento,
ordem n.O 19
". , , " , , ,506, 507
PasfilInportes-Vido HCf/l/llU1l1'l/to !/('/"IIl de JiOlicill,
Não SI' ('011\'('d('1I1 para f(íra do «ontiueute
do reino, ilhas
3,(ljac!'lltcH o provincias ultrumarinns nos maiores do quat01"Ze' nnnos sem que prestem
r-aução !lI' 200 000 réis em
diuhviro
ou hypotheca
eS}l('(·inl dr-vidmueuto
l"pgistnda,
emquauto estivcrom sujeitos
ao serviço militar', 11('111ÚS
praças (1n segullda
rCS('I'Vl\
snjcitas a 8('1"('111 ehnmarlas ao
serviço acti \'0 como suppleutes ; I\, 1,lltlçiio póde S('1' 011 tituida ('11\ dinh iro ou em títulos (1r divida funds du tom
pertence cm 1>1"1\,111'0, C lautos quantos sejam precisoa para
g"R.1'nlltil\" scp;lIl1do 1\ ultima ('olaçao ollit'ial, (' a hypothcea
rSJl «inl t't·ltn 110S tPrlUOS do artigo !l12.o (10 ('odigo, int 1'vindo por parto (1n fazenda () ndministmdor
do r-om-elho
01ll1(' 08 bens sejam situados,
o qunl outOl'g:\l'll 110 eoutrnto,
fcito prcvinuu-nte
o l'{'g-isto provi: orio. Os mut rleuludoa
como tripulante"
CHI nnvlo« pol'lllgU('Z('~
porlom anhstituir
a ('li lição ou hypoth t'l\ pOI' tunuo dr' tiauça pr stmla pelo
r('~l,edivo
eonnuandunt«, o qnul 6 rosponsavcl 1)('108 tripulant ~ 811jl'ito~ no, r\ iço milit!\I', e Íl 01'1"1' TI. multas
I' iIH1cmlli"açõl'~
impotltuij, titulo o ('l\hO (Ip d(~8Ilppal'('('iTIlrnto t' não PI'OV('llI Illlthrnti('lnn('llt(1
fJl1C J'I'!!"iRitar:ull a
sua nppl'chl'llsão
II auf'tol'idadl'~ pOl'tu/-\,lIrznH <los }lOl'tOH
(1'(Hlc!o ('l1e,; tiH'l'elll dcs 'dado;
([111\1((10a fuga SI' d(\, o
capitão devc partiripul-o
i1l11l1cdiatallll'lIti' ao ('()I1~ul ]lortngu('2: 0IH1(' I'lIa se ti v!'\" dado, c () fllg'iti,·o 6 ('O)) id('rado
C01110 (ll'sprtol'
ou ('011)0 rf'fl'i1!'tario, ~f'1-."\1I1110t('lIbn. ou lião
]ll'açn; (' () d('~flPJHU·C('illlr.llto fill'uo alto mal', n pnrti('ipaçã(. (Ic\'\' S I' fl'itn ao lllillist\'l'io
da marinha. O~ d01\oS do
navios silo soli(lario" ('011\ os papitu,l's lia I'cspoHsnhilidarh'
(ln~ lIllIHas I' in(!('mnil"lIlçõrs.-Artigo
166.· do )'('glll,111I'lItO (IOH sl'l"I·i~~o, elo l'I'('I'ublllH'nto,
o,'d('ll) n." UI., .. , ., 576
Peçn de tiro rupido-Yidp C/'n/i/o {'XJ' ciol.
Peno.lidllde~
IIH'ol'1'elll llil !lPlla (h' dCHoh('c1ic I ,ia
qualifil'lllla, quando
llao ostl'jalll
illll>0~ta
01111'11·110
I'rllligo
pl'llal ou 1'111 I 'i~ ~p cinl's, t' Il ~na TI ~Jloll~ahili(lndl'
pl'A
fl('('nsada pl'lo lllini~tl'l'io ]lllhli('o ]lel'ant(' o jlliw ti' poli('ia 'OI'I'('cl'iollal, s ll~O ti"I'I'('1ll ftlm ('~p(!(,inl, II' Illl<'!ol"irlacl S OH l'OI'I)(n'llç"If'., ('OnllllÍ~81\1'
dI' 1"('I'I'IIS('IUI1('1I10 011
fltll('l'iollal'io~
l'llhli<'o.,
a 1]1(1'111 incli\'idnal
OH ('ollt'divaIlIPlltt'
(, illlposta
1I1"'l1lla ()IIl'i~IIl,':lo JH'lal! I'i do n'l'I'uta1lll'11tn1 ]101' ((1101'1\11'1' faltll (lo ('II111p"illwntil d'pll.1 nu part"
1]111' dll'l'dallll'lItl'
lhl'R 1'1' ppit,,; ;I'ndo p". ~nll )llll'ti('ltlnr,
Il l)('IHl (, dI' r,.)~()OO a ~()I) 01)0 n\is
illl}lo t,l 1:1111111'111 ('01'l'I'('('io11l\bllt'11t,,; ao ~('CI'pt.ll"io 11.1('Ollllllis8110 d,' l"l'('( II ('11lII('lIto, ,"nllo I'C~IH)lISIl"('l )11'1., 1'( ~Hlal'i(llld(,
da (ntn'U'1I
dns guias, no ('a~o 11(, I]nn 11]111'1' dolo OH 1l1'ltli~I'III,ia, .'-1111'
imposta 1\('1" gOl'('I'IlO 1\ pClla dI' d('mi. 1\0 do ('1\,..'1\ ()P
R('('I'('!.&l'io
da ('í\1Il1l1':1 011 da Udlllillistl';H'1l0
do hailTo; I' o,
1~\(',lllhl'll~ d!tM 1'01l11lli8St),
dr' l"l'I·pIl81':n;H'llto '111.' pu;' ""l
IH'la, dI'IX:lI'Plll 01' 1'( ('('11, I'nr alJ;lnn IIl.III1'l'ho '1"1' U 1\"I:l
S('I', 1111'01"1'1'1>1 11.1PI'lIlI dI' Pl·jsão ('OlTPciulIal
It, pi 1l11!Zt'"
t' '1ll:tmln,
S(,ll1jlbh,
('1111 a, faltan'llI
{, 1\1' U(' 011 '1"0'1'11;;II'I'I!'
:t tI,'IiIl. 1"111'011 a ,,,1,11'
PIlI IIl'g'lwi",
('llI <til" 1111"
,('.111111 11It<'I"O',; ndas pI' ,""
'1111' 1'1108 1"0'»1'1' 'lItl'llI IIU ,lo-
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a oIHcial, sarg"Jlto c.ulet«, primeir« ou sl'g"l11Hlo ,;al'gculo
hahilitndo "0111 o ('Il)'~O .ln "senla central ou, não OA havendo, cnlll o 2,0 «urso ; UIII proressnr ao 2." ('urso,oflit'ial
subalterno,
aspirauto
a oflir-ial, primr-iro sargento (':ul 'I,'
ou ))rillwil'o sargento ,'0111 o ('I1I'~O tia escolu or-utrnl ; os
monitores
O director jlllg'Ut' indisp"lIsaYl'is
pam o
l,C curso, aproveitados dos uluumos ruais aptos para uxercercm estas fIllH'Ç""s ou, llí'io os havendo,
,ao os cahos
ou soklarlo« já hnbilitudos
com o II1('smO CIII'SO, Na escola
regimcJltal
,I" engcnheria
hu mn is 11111proft'ssOl', nílir-ial
suhnlterno, para o curso elementur 11(, "Oll',tl'UC",t',ps, (' ('111
cada um do hospitne-, militar s pCIlII:UH'lltl'S ti" Lisboa
e Porto 11m pura o curso t'h'llI()lll!u rle ('nl"')'1I1 iros, cirurgião ajudante. 1 as compnuhia« ti" urt ilheriu de g'Ulll'niçâo (' ~,' e 3,- lia ntlministl'açào
militnr, 11c]losito ui '«lpliuar (' ('ll~as 11(, reclusão, n dirccção
eHt:'~ fi Cllrgo
dos respectivo» r-uuuunuduut .. ,S, tl(l, directon-s ,los ,'slah 'let'illl('ntofl
nos hnspitao
t' 110 ~lIh-dil'cl't(ll'
1111pJ't'~itli()
lllilitnr, Nos hospital'
a l'cgell"ia ,la partI' 1-(\'1'111do ,'lIl'~O
pC1'tClIC ao capl'llão
c 1\ ('~)l,'cial ao Jl1'ofl' !lOI' 1[0 ('lI1'SO
elt'IIIClltnl'. ,,'as ('~('olas Jl1'()vi~()rill. para o Lu "Il1'SO, o pro,
fC8SM {. 11111otlicial
snl'filtc1'llt) OH a1'gl'1110 dc\'i,lIulIl'ul
]llt],ilit:ulo, nOllleado ]leio COIII1I1:1ll,la11t ,lo dl'~la(':llllt'lIto,
ou por ,'stc 111 o hl\' I'udo olltru
ill,li, i(luo>! habilitaclo,.
Os ~cl'vit;oi! d(' ,lirl'ctol' .. ]l1'ofl'ssnl' sau ,·ulIsitl,·r'1l108 1'01110
,11' CUllllllÍssão ('sl'I·,·inl c a\'I'rIJadn ... IIn rl'g'islo dI' 1II1l11'i('ul", Os llil'l'l'Io)'('''' das ('~,'ol:" u
11I0IlitOI'('S ~:i.o dislH'lIsallos dr. tOllu () RI'1'Yiço c h·riu1', I' o. ]l)'(.t'esso)'('s
tio Lu c 2," ('lIl'SU~ dos l'I11'SU' !t'lll('lltareS
dI' ('Ollstrl1cI'Õt'S e tI(· 1'111'1'1'111
iros são, dll1';1UII' () allllll I(,(,tiyn,
,Ii PI'II 'atlos do S('l'\ i\'o III' (',(·ala. tll"'l'lHln todavia, 1111
l' nutro~,
"011111:11'1
('CI' :\s 1'('\ islas
l'anlthls, I', "l,ti('ill
('
mais s('rvit;os til' illstl'lll' 'iiu l' 'g'illll·lItnl.
.Arligos 11.°
:t 21." tio l'I'glllallll'lIto
da, ("('0111 pan ]l1'alia. dI' prd,
Ol'tll'lIl n," J 1.".",
"'.'""
.. ,., .. ",,
'"
:lil, :m!, 37:1
P ·1:.1Qõ<,IoO - OM 11 IIIJIt'I'hm, '1m' ]11'\'1"1111'1'1'111o :lIlinIlU'lIlu
tliMI"'l1sa Oll (', ,·In IlO (lo I'rvi.,.o IIlÍlita1', tll'\ 1'1111'lItr gar
as ,IIlIS pdit.;"",
lIIL "allla1'a IIlulli\'il':l1
tio )'("IH't'li\'o ,'011,,(,1110 dlll'allt
todo o llU'''' d,' 111111'('0 aho sI' 41 fUllda1I\t'lIto CIII 'ln
'('!til
,'al'('1I1 (o di' di~pl'lI a I' , ,('I" lIu)
1;11'1'111
)lo. t"l'illl'c, a 31 dI' IlIal' 'II. 1'111'III"" illt,·I'I' ,ado.
tiVI'I'('HI ~ido l'I'I'I'IISc:ltlo , 1'01''1111'1'ltI ilO ]lod, III apn' 1'11tal-~\tI tI,l'lIlro do }11':\ o ~I' tl'l'~ 1111l("S a ,'01ltal' tia .'"1"')'V.Plll"l~'·IIL .'I,~s 1I1('SlI!", 111111
1I1111l'IIln , '1111\1(11"'), '1"0 "'.ia:t
~111I:1.,.,l()1'1\'11 uu III1!ttar 1'111IIIH' ,. U,·!tl' o 1'('('11111111111<
,11'\('11110 :I, (':llIlUl' S illli'l'Il1al-ai! I II \ll'lI'O ,I,' .. ito dia
I'
uos <oilo ~('gHillll'
:I 1'0I1111li,õ .. dr I' '", II ('111111'1110,
.. l~"so!vidntl 1l0K Ilnillz(' ,lias Bill. 't'lt'ul,·
)11'10 juiz di dirCllo,
A, ,';J)II:tl'llS III1,lIIi,'ipa s d"VI'1I1 iII ('~"" I' "III li\ 1'(1 ('''1"''';.11
totlas IIs )I tll;ii(·s C(l1I1 os rt '11I'clIVo ,IO"I11111'lItll ill!'''I'II!1Ludo o pmc
o I' 1\l'l'l'Cillllllll .1 1'1'11\ a PI'OfIIlZilI! ('
pS,ta s,e IIao !'lIutll1)' 1'111 "UII-IIV L jlltlil'illl)
" illlli, .1111111
1I11111ICI()~all\t'lIt.. UK "olltli\;,,,'
,lo n ']lllnlllltl"
)""11'1111 II
á cnlllllli~~: o ,I .. l'I'I'(,II~"III1I1'1I10 ai." Ir> ,I .. abril (.
III
del'0i~ ,1 proc 'd .. )' 1\ iII,'
Ii '
1)111'jlllglll
;IC"" S:l~

<I""

(I

1.' Seriv

I,'IH 'g

11;j

55.

50

111

114
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486

8H.l

2 1

li!

1.- ~f'ric
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1." Sede

Prilneira
res<,rvu
- <":0I\lPU('-81' (las praças qH(, 81'1'virain nas tropas uctivns o tr-mpo ll'gal do serviço, COIll
(,Xl'l'pção elas ([lU', tendo sido subrncttidas
á junta, esta
as julgar incapazes ll(' todo o serviço. - Artigo 4.° e ~ 2."
do artigo 153.° do regulamento
dos serviços (lo recrutameu to, ordem D.O 19
[lO I, 572
PriJ.neiros
('ubos - Vid« Promoção IIO,~poetos III/I'}'iol'fl' do exercito.
Prbneiro"_
to;argeutolôô - Yillt' (/01/(,111'80 para 81',
quudo« e primeiros
sargentos - Lili/i/I' de idaâe - Moutr
pio o.tficial-Proll!oção
111/8 posto»
infcriore» do exercito,
Prhnciroto;
,..ar~·cu1.0S
cadctcs-Vi(ll' PI'OIllO':(1(1dos 1I1/!TIl/tIIS da escola rio erercito -i-Promoção
I(OS ]108'
108 iuferiore»
do exercito.
Prhneil.'os
"iencntefoii-Yi(l,'
COlllliçl}e."
g('}'(lex purll

(( promoção

do« officiae«

combatentes

I'

não

('nmlmtl'/III'H-

Liuiite« de idud«.
Procesto;oto; crhnhlfH's
- Os pI'OCl'SSOS instuurudos
nos trihunacs eonununs r-outra os ofli('ÍlH'B (' ]lraças d('
]l1'('t das guardas
muuicipaes dr-vem S('I' renu-ttidos, findo
o pl'cpal'atol'io,
ao rvspt-ct ivo r-ommando
g-Pl'aJ, para os
('ffl'itos (lo nrtig-o 348." (14)codigo (h' justiç» militar, s('ndo
privatlvae do comuuuidantrg'l'ral as fUllCÇÕl'S qnc o nu-s1110 artigo attribuo
aos commnudnutes
(Ias divisões, (' (lo
ministro
(lo reino a~ qUI' 1)('10 artigo 349.° 1><'1'tPII(:('",
ao ministro da glll'ITa. - Dl'c'rdo d(' 5 de llIar~'o, ord('IJI
11."

f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proch:unaçilO
<10to;I'<,cl."ulato;- ApruaR H('aha(lo o Rodeio, dpvc a cOllllllissão 1>I'OCI'(]('],á t'orm:t<;:lo dnR
listns dos !nallcchoA que, cm viRta do llHnll'I'O qU(' lhcR
<:oulH', têel1l d(' Jlrl'('ncl)('r os C(lJltillg'(,lIt('~ para o t'xc'l'cito
:tctiyo ou para li. armada, (' OHt!pstill:tdos :í sl'g'lIJ1da 1'1'seJ'va, pl'o('IUJlHlJldo (J pn'si(lCllt(·, ('111voz :lHa, os l'c'el'utn~
d(' ('ada classe, dl'sigllando
J1('Jo8 S('US 110m S c Jlum('I'08
do sOl'Í('alll('llto os COIllPl't,J](>JI(lidos em cada Jista; ('111Sl'g·lli(la, (' lia ]))'C'Sellça ,1(, t()<lo~, Javrar-H,'·!ta a ada ('111'111,'
1«'
d('sig'JI(,lH os prillcipae~
illcid('Dt('~ do I:\orkio, o nOIlH'
cios sOl't('ados ('III cada ft'l'A'II('zia (' o D1U1H'rOquI' a cada Ilm
P('J't('neClI, acta !fIlC 8('1'11.assigllada JlI'Jos IIIPmhl'oR <la com·
missã,o, :tlhllinistl'atlol'
do COIIC(,L11O
OH hnil'l'o, rCA'('d01'('~ ('
]lnl'o('hos OH s('us r"pl'cst'utnJlt('f{
()uc :ls8istinllll
n c~tns
OpPl':\C;Õ('~, (' da quaJ sc ('xtrnJIÍI'{t ulIla l'('Jar;ào geraJ c1('
tO(IOR08 SOl'tpa!loH ('111(':({1.1 f('('glt('zia, ('0111o 1I111l1(,I'OCOI'
J'('spOlld('lIt .. a ('ada 11111,que R('r:í logo ntli. O(la IIll port:l
da ('lIsa da C'H1I1!1.l':t
ou admilli'ltrltção,
('xtrllhind()·~"
ta1llJ)('1ll r('1aç<ll'S pal'CiaPH por fn'gll"úas,
IjIlC' H('riio 110 clill im
IIH'lliato trallslllittidllR
ao l'l'(,,;j(lt-IItC da ('amarllllltlllicip:1I
(' no a(hllini8h'a(10r
!lo (,0IlC,,1I1O ou hail'l'o, para ('6tl' n,
fazer aflixar lIn~ portas cla~ l'l'SI/I'cti\'lls igT(ojas l':n'ol·hia('~
(1('ntro de quatro (lias d"J)()is ,lo sOl'f"io (' puhlicar
por
aJllIll1lCioK cm dois .imnnes da 1(l('aJidadt', N' staR )·c1aço,·:-;
!\('ri'i.o aviHlldos o~ sort('ntlna '111(' forem !lI'Htinados :to 8('r,iço activo do ('xcl'cito 011 (la al'llla<1:1, 'os qU(' ainda lIão
I'Rteialll aJist:ulos lia segullda 1'e~('r\':1 I' IlteH 1H'l't('nt,':t ('~t,·
f f'l'viço,
do dia ('III <jlU' dI'V('111 apl·('S('lItnr·s
ao RC('r('indo <la ('0I111l1iH~ãod •.' 1'('('I'II"CatIlCllto para 1111'Sdai' :1'
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L'DWE

1." Série
g'uias

COIII que dn't'lll uprcsvntnr-se.
Artigos t' '.0 .'
rCg'nlallH'llto.Ios sirviços do recrut.uucnto, ordem
U) .. ,............
..•..

)-;~." dn
D."

Progra llUllns:
Do curso elementar de construoções
lllah'riaes de coustrucçõcs
; mnchiuas

- Compro'h"lIde
; tl'rrapIO'Il:\g'O'US;

trabalhos til' cnnstrucção ; quartvis ; orçuuuuto I' contnhi1it1:ull' .las ohrns. - ltl'g'ulaml'lIto
;.!l'ral das escolns para
praças (II' prr-t, ordem Il." 14
,
' . . . . . . . . . . ..

Do curso elementar

;)41)

de enfermeiros-l)i"i,lp-sf'

-121

1'111 duas

S\'CÇÕ\'s. :t 1.., ,Il' huhilitaçã«
para. primeiros
caho . com1)1'l'hl'll1ll': 1I0ÇÕ"l'I rudinu-utares
de nuntomiu, dl physiologia. dI' hygien\' l' dr- peqnvna cirurrrln : 1)('II.'o~, appal'l'lhos I' instrumentos
cil'lll'g'icos.
(' morlo d,' conserva ...ão
,"l'ptica;
diversa»
tórmus ,I" .ubuiuiatrução
de III dica111I'l1too;
primeiro
SOe('OITOS a <10"lItO'S nu ferido' . di" rsos

iueios d couducçílo
de d" ut", 0\1 f('ridos; "'niço rle
maqur-irns.
A 2.· ~('..<;a(). de hahilitu
ão para -:\I'g'Cllt()~,
comprclu-nde. al.-m d: rl'pctiç:io
COIll alcum
,h'-ell\"ol\"iIIlI'lItn

dali

,'nf"1'IIwiros

1lll\II'rias

:tcillln illlli('R(III~.mais:

(11.'\pr!'s

,los

lias

"lIfl'l'In;wias.
11'11(10 cm vi-ta dOl'lI<>as
all"gada"
sim"I:Hla~
on prdl·'\t:nla~;
1111<;;11':; I!','ral'~ tlO111'1' pra ticn ,I" d,'~illt"'c~ào. antL ('peia i lIlat,'rial
,;:\11 itario til' campanha;
I'rYÍ,o (h, ,;alld(, ('111 e:lmpanha. !leg'llntlo o rl'glllnml'lOto
I'l's)lI'etivo
11:1 part,· al'llic:lYI'I
:ís
praças de jlrd;
attrihui,'l""
dos arg"lOto.
110' cargos
de fil'l, amalllll'lI.'1' " l'lIfcl'llll'iro
min' 1I0S h"'pit:ll'l:'.l{q~nlamcntn
~cral das l'/'> 'ola para pr: ~a. ,I,' pr!'t. 01'd('nl II." lI.
, ..•.•.•......•.•.
, . . • . . . . • . . . .•

423

Para. o oonourso aos postos de segundo e primeiro
sa.rgento de artilheria.
Para III'!I/I/ldo
1IJ'!ICldQ, ('0111pn'lll'nd!'
jlOlltll~ "0111'(' ati "_Ilillft's
11I.ltcria. : 1.. ~I'ric,
al'lnnlJ\l'nt
, l~(1lT', III
C "qui!,. II! 11t~, <'I \ alio " arrcios
(lIns haIPrias til' cmnpallha
(' ,I, mnntllllh.
), m:lterial (Ie
artillll'ria.
1'1'(·lilllill:lI'C <111ill-truc\,~o
dn tiro. t,1I'til'l ,,1('m 'l1t:\1'. l'''I'\'i~o illt,'nlO r. dI' "II. rniçii.o, ,li ciplill:l milital'; ,Ic t:l":lllll'lIto~
" ,lili"('llcia'
(' IIlarcha
p('la" \'ia~
IIl'1lil1.lri;1 , t.ldÍt';\ dI'
taciOllal1l1'lIto,
(I.. marcha
l' dI'
comhall' i 2. "'ri,,, !'I'tI: I·... O " " cril'tlll'. <: o. 1'.lr:l I"'i,,/I ir .. 1II0'!l11 til, pr.,liu,illlll'O·
,I,I iu Irll,·"io d, til'<l, t di('~1
,'ICIl1<'lIt,lI" s,'1'\ iço illtt-rllO !l0- corpo . .iII ti"a m·litat· ..
111:\1' 'III~ 1,,'1:1 viII f,'l'r'.' 011 H1l\ ia!. t • ..tic. de,
tlll'iOlll1110'1110, ll!ILH'I,:! I' " IlIhatl',
I itlll'll ,Ie I'arla
nri('lItlll;ào "
,lvalill~'lIn d, ,Ii,t IIl1'ia 11'l'iul'il'ill
(I, lin·tifi,·a,';io,({t·_
Ulallll'llto
pam a jlrOlIll1\,;(. ao )ll1~t
jur, rir 1'1' ti II

"1'11 III II." 11
,.............
oncur O nos postos de l:Iegundo e primeiro
SIU' "cnto d
c v 11! ri - I' I'll !/llll/Ii (I'!J n(o ('(lIllI'ro IlI'lltll' pOllto
,,1,1'
'''lIillt!'
mat riu : 1.. ..ric,
'(lIip!lllll'utO. ,·on.'IUII(',
,ll'In nll'lI10
}lI'llilllill! rI! d'l
ill tnlc\"LO ,lo tiro_ "l \ 111" c rn i". "1'\ i~"illl<'11I , ,Il'
gllanli\,ito
.ti ,·il'lill.1 IlIiliIU', d ta" 1111IIti) ,dili
1I00iI
~'llIarl'ha
1",1: \ iII Ol'llilllri I
f'1'\ i"
III • IIlJ' Ilha,

{ ,rcito,

Pnrn

O

"l'\'Í"" 01., , . 1'101'.11;110; 2," ('fi,'"
.·ril't 1Ir1l\'1 II l'{'tI.l' ,,!lo.
I"u'n prim. i,'" 11"11 ,lI) 1" ai." pn·lillllll r
I ii trll '_
\,10 II, tiro. tn ,tic
,klll utur
1'1\ i~1I int nt ,,1

4;)2

INDTCE

L" Herie

jllsti~a militar
e mart-ha pela "ia fl'l'l'ea ou flll' iul, serviço <ln scgnrança
em mnrr-ha, s('l"vi<;odI' l'x]llom<;ão, svrviço de ~l gnrallt;:l em l'sta(;ão, ar-nntonrunentns.
bivaques,
h-ituru dI' cartas,
ori,'nt:lt:iio
(' anlli:u.:1o
de distnncies.
lkstrui(;,,'~;
:.l," scri.-, "'('l'iptura(;:io
(' l"t'daC'(:ilo, - H( gulamento para a prllllloo;ão ao~ postos iiíforiorcs !I" oxercitn, ordvm II," 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , "

Para

41!)

o concurso ao posto de segundo o primeiro sargento de engenheria - Para ~1'!lllIId(} sctr[J('1I10 do qualquer da,; e()IIIIHlJIhia~, ('0111]))'1,1]('1\(1(,pontos sohr» ns ~I'inu tvri as : I,u seri«, ('qniplllJl('llt",
corrvume c
ann-mu-uto,
prt-luninur«
da instrll('I:~O do tiro, tadi('a
«lcnu-n tur. (k\'t'l'cS
no ~I'l'\ i<;o interno
(' <1(' ;.\'ual'lIi<;iio,
disciplina
mi litur, (lesta(':JIlll'ntos
(' r1ilig'('l1l'ia"
111:11'cha
pela via ordinruin, tactil'[l <II' estal'iOllll1lU'lIto,
dI' IIIf1l'rha
" di' comhat«, priur-ipins
(](' t'lIl'tifj(':lçiio, vias dI' connnunicncã» mil itur; 2," ~I'l'i,', ('~('rijltlll':J(;ilO I' l'I'<lne(;no, Para
primeiro
s(/I',ljPIII(/ das companhins
dI' ~npador(,s-,,,il1l'il'os,
1." s-ri«, 1'!'1'1i1I1i1l:lI'" (h instrucçil« dI> tiro, tadi!'a l'lt'menta!', serviço lutemo do~ ('Ol'pOS, j nst ivu militar I' 111:11'('has ]lI'la ,itl f('rl'o':l on 1I11Yial, tarti('a d,' lIlal'rh:l, ('sta('i0l1:11lH'1ItO (' ('01111,:11('. kitnl':l
dI' I'nl'tas, OI'ÍI'nta<:;'ío I'
:tvl\1i:l.l:íto 011' distn1l1'iaf<, trahn)hn~
d,' Hnl':lIlnrl's-tnilll'il'l)~:
2," ,;cril', c~l'ril'tlll':J(;ào
f' I'l'd:u'çí\o, l'al':1 liI'ill/dl'o
,'(tI','1 IIto
Iln, COlllp:1l1hinH d!' ('"l1lil1hos II,' 1\'1'1'0, dI! t(!II'g'l':lphista,l' di' pOlltolll'il'lls,
1," (' :'>':' Ml'l'il'. () 111('"'11111
'11r(, para III<
l'o1llpallllÍas
dI' sapadorl'ti
Il1illPil'os, f<1I1,,~tilllil1do os tl'ahalhM
d,' sap:lllnl'ps-IlJilll'i1'OR
rI'H[II'l'IiI a 1111'111<' pplo
de'
P[\1IIillhos d,' f(,1TII, t,'I"g'raphif<t:lf< (' jlolltllll('iro~,
U";;IIlaml'nto
]lara a pl'omn<;ito aos pOstos illfl'riorc:< (10 1'\1'1'dto, on{t'lIl "." I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , "
J;>5
g'nintef<

Para

o concurso aos postos de segundo e primeiro
sargento da infantaria
Para ''''.'/1/111/'' ,~(O'.'II'71I", ('011\·

prl'h('lHII' 1'011 tos sohl (' ,!li'! Hl'gninll's
lIIatl'1'ias:
1,1 sl·ri,'.
('l(uipnllll'IItO.
('OIT('anH'
I' :\1'111:11111'1110, ]lI'P!illlillfll'('S
da
illstrlH',;:lo
do tiro, tal'ti .. :t l'!I'llIf'lltl"',
d,', 1'I'(,S 110 fi l'\'Íço
intel'lIo (, dI' gl1nrni 'ao, ()i,cil'lill:l
militál', d('stnl'allll'IIto~
c (1iligl'lIl'ia~, 1II:1I'{''':1 PC!.I ,i:l oJ'(lill:Jl'i:t, ,"'1'\ i\'o d,' SI'g'll
I'nll 'ii. ('III III:lr('ha (', t:1I'i""HIIH IIt,,; 2," s('I'i(', I'Sl'ripttl1 1t;iin
l' I'rdnl'(,:lo,
Para fll'ill1('irn "a/'!/"Iilo,
I ,I ~I'ril', pl'<'IÍ1l1ill,lI'I'
<Ia ill~tr1ll'('il" rio firo, tacti('a 1'1(,1111'llIal'. ,'('1'\ i('o il1t<-rnll
!lO!! <'OTJlOS.' jnsti<;a militar, I1l1lfl'hll 111,1:1,iII 1'1'1'1:1'11 1m flll
vinl,
"1'1 iço ,II' ~l'gnl'!\IJ ':1 1'111III:II'('h:l, Si '1'\ i(;" fI,' A(';';"ranC;1I 1'111 I:, t:H'no n"alltoIlIl1l11'IItn,
IIi 11'1111', Il'it1ll'a di'
eal't:~R ': ,111'II'!lta~:l\o I' :~,n.liaçilo dI' di. t:IIIl'illll, I'lÍlI('ipi"
de fOl'trtil':l<;ao 1I111'1'''''"ada;
j,'
1'1'11', 1', "l'il'tlll':J('ao
"
l'Nlarl;ito,
III'g-nlnlllf'IIt" paI''' ii Pl'oll1ol'flo .10. pn to,' ill!'l'
riorl'~ (lo I'xf'l'l'ito, IIJ'()<'III II," II , , , ,. : , • , '" , , , , , , , , , , ,
Para o ooncurso ao posto do e gtlndo
prlm iro
sargento na 1,1 oompanhia da ndministraçi\o mili-

tar
:t,

P:ll'a ~f.'lllllrlo, ""','1' 1110. ':llIlIjlrphCII<lI' (lontnA ,,111'1
s!'g-nll1tf', 11l.ltf'r1aA:
I,h ,('1'11', 11l'lt1tl111I'lItO.1'01'1' ,1111

r!Jlllpan~I'!Jt(), tal'tl,l':l 1,l!'IIIf'lItl1r,'
(1'\ il;1I IIIilit:lI.
di (,i
pilHa indtl:I1', "'I'I 1(0 ~:Jllit:lI'i", 110 "Ilml o ('''' h-II 11,,
III't !l1 .lrefl;.:;, " ." ,!'I'I,
1'1I("'ljltlll'II':,10
(, 1'1'01:11',::10,
l'al'll li' 'mr'1TO I""'trulo
1," ,cl'i,',
tnl'lÍ<'.1 "I, lIJ('ntnl',
(I' I ..

1I:!

1," H 'ri('

l x mCE
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ministração
militar pelos commundantes
das 1Il('8Jll:tS) até
numero igual ao do quadro dos prhneiros cabos, os soldados que, depois de promptos
na recruta e tendo pelo
menos noventa dias de serviço de escala no corpo a que
pertencerem,
reunam ao bom comportamento
mnnif atas
disposições
de aptidão militar. O provimento
das vncaturas de primeiro cabo é feito por livre escolha do cruumandante
do regimento
ou hrigada
de montunhn ntrc
as praças propostas
pelos commandantes
de hntoria ou
companhia
que, alem das condições acima dr-signnda»,
estejam habilitadns eOlI1 o 1.0 curso das cscolns rejrimentaes, sendo preferidas,
cm iguald:ulP
de «irt-umstan 'ias,
as que maior numero de vezes tenham ohtido distiueçilo,
e nas compnnhias de artilheriu de guamição e ~.' e 0.· <la
administraçâo
inil itar perteuoe, !lUS lIlPSIl1:U< condições, aos
eommandantcs d'cstas unidades;
na 1.- eompan 11 in da administração
militnr é ao cirurgião
em eh fI' que compete
promover
aos postos de segundo
c primeiro cubo as
praças que, satlsfazcndo ás condições para promoção. lhe
forem propostas
pelos directores dos hospitnes on enfermarias, corno dignas d'essa recompeusn, pelo I.rlo e aptidão para o serviço (10 saude militnr,
O provimento
dos postos vagos de s(,~lI1](lo (' primeiro surgellto é feito por concurso ClIt!'C OH indivíduos <1a classe
immedintamente
inferior ; porém, havendo suprunum
rnrios, d vem estes preencher as vaeaturas,
se "a mais de
sessentn dias fiz rem 1H1I'te do effcctivo do 'orpo. Aproo
moção a s!Lr~('nto ajudant
é pOI' nomençílo <10 mini tI'O
da gucl'l'a, e reentrá 110 primeiro s:trg' TIto ou primeiro sarg nto cadete mais antigo da rcspcetivn
nrmn qur )'C\lU:I
as seguintes
condições:
urso da cscoln ecutrnl de sargentes ou o gl'rlll da eSI'ola do ('X 'l'<'ito, tf'r IIssi tido lia
es('ola ]lratir!l da f;ua arma a I1Ill periodo (,()lIlpl(,to dI'
instru('çi'ío, tres all110H )ll'lo "H'nos 11(, ~rl'vi<,'o dI' ('scala no
seu posto, e 1,0m comportam 'uto JIIilital', sendo <,on~id rado. dig-no do p.o,to il!"ll (liato lIal< illfor.maçõf's :tllnUIIC'R
rclahvlIs aos UltllllOS I'IIICO 1l1ll10S d(' HC'rvu:o; ORpl'Íllleiros
sargentos
cadetes hahi I itado~ com () ('urso g-era 1 (1:1 ('s(\ola
do (\.·pr(·ito s:io illcllli(lo8, para a promnçil.o :\(1111'11\' posto,
lia espala gorral <los jlI'ÍIlICil'OS ~al'l.;'C'lIto , cOJlt:l1ldn a all(iguilllldl' d~s(l(\ li tlata da 1'1l:1 l)l'ollloçan, sr lhcR llllO 1)1'1'telll'('1' outra 1Ill\ior. A pl'fllIlOÇ:IO, lIas ('olldi,:õps irllli(,l\llnij,
dtlVC
SI'I' S(HIIJlre
)1rl'(,I'(lilla da drl'lfll'açllO do~ t'Olllllllllldantes tios corpos, 11a qual ('<'I'tiliquem se d('flniR (hL
ultima informn<;ito a!,nunl, I"; prn<;1I11 de que s~· tl'lItH (1(' •
)~el'r(' raro do conceIto em qlH' ns tinhnlo ou 'oll'rPrlllll eastlgos e quncs, e se ti: rlll~l d (!u('(:iln no tem)1o dI' ervi~'O
quc alt .re n resp(\cttvn SltUll.t;IIO nll cR<'uln.-Artigoli
L.
~ :,.': e H.O do rrgllllllllcnto
pum 1\ prolllO '110 !lO!; pORt.OS
Illferlol'e~ do exercito, ordem ll." 1-1 ...•....
"
1:.![" 42,
127
Dos al~mnos
da. .e~cola
do exeroito
- 'no prolJlo\'Ído~
1\ I\Spll'ILllteH a OflICHll,.pIU:1l OHCOrpo. (laR anllns II que R
des.tlTlam, todos os l!rllllC'II'OM flHl'gl'llt08 eadetr8 IJtlr. ('OUclU!I·cm.oR Cursos d!lB anflllS de illt'lIllt('I'iR, !'llvlIlJ:lrill 011
artIlhel'lI\
e, (le('orrJ(los doiH l\1I110R cI(' 81'1'\ i~() I'flh,ti\'o
(s('ndo IIIlI nn 1'081' etiva I1S'ola lH'lltil':t), os <1(' iufalltt'rill
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Provo,..
(\0 COJl.cnrl"lO1'0rn o".;po,..to,", >ag'o,", de "'('A'undo (' prhueiro
,..org.'nto - O jury reunv cm s, ~siio secreta ]lflr:! examinar
os
documentos
:(1)J'('Rl'ntlulos pl'10H COIlC01TClltI'S, pondo cm
s,'g-nida n presidl'u!(' à yota\,iio a sua udmissâo ou cxclusão, 1<1\ rando-sc a comp('tplltl'
acta, Ht'ndo o primeiro a
votar o \'ol-{al menos !-"'ndna<!n 011 muis moderno, ( depois
os outros J,I<'LI (]1'(I"11\ dI' postos ou :llltiguithu!p, pra. I' ('. ta
tl(lC .lcv (' 8 'I' lulophHla
cm tod:1H :V, \ ntaçõ"!l,l':tl'a
avaliar
(' compnrur a aptidão tios candidatos
admitt irlo« f<àn cfft
etnadas tros p1'OV:1~, uma no campn, out ru oral e :l t r pira
escriptu,
ás ,!1I<tes todos tll'V 1'11I eompurecor
para suri-m
examiundos
s('gtlidmlH'ntc
pclu ordem dl' :\lItiguid.ld,'s'
I\' provu
110 1'1(1111)0 de\ "Jll todos os (':111ditlalo~ npn ~I'ntar-so armados e «quipados
in ordem (](' 111m',hn, H('lHln
:\pl','('iado 1','10 jnl'y o (,~t<ldo iurliv itlun 1 dI' :1~1I('io dn~ unifomu«, d,' li1l1P"1.,1 do aruuuneu to, ('01')',':111)(' " r-quipum, nto, I' di~]I0Ri~no r"g'nlu11H'lItnr d','str, IIIti IIlt1:<,d( \ ('lIdo.,
llaR tropas
11101Ita<1a" O~ (';n a]loH d,·~till,ld()R ao~ ('01H'0I··
1'('lItes r~tal'('m
nlT"ado
('1l1 ortl,'1ll dI' 111;\n'ha; n 1'1111:' I)·
t:\lIIl'l\to
da roupa 11<1' 111'l('l!ila.l 011 l11ala~ d",
l::1mh, Hl
l' Yf'rin,'atln,
E,o ,pg'nidn. I'ad,l 1I111 tirnr,'l por .1Ia ,', Z 11m
1'(1)1110 á ~Ol tI', '11,,' ","'I'lIlur:\
i1111lWtli:1t:ll\lt'lIlt', "oIlIPrt'lwndf'lHlo '1'11'('.1<',\,;'1 dI' tacti :\ ('1, 111<'1\1ar I' ol1tnlH sohl' , a~ 11111
ptOH dOH l"'Hr)()ctho
l1J'og'1'alfllll:lflljlll' !t'11I1n1l1 de ~,'1 111'1'.tnd:IH 110 (':1111]10, d('Y(!lldo, ~I'lldo di\ "I'~OH OH ('Ol)(~"rn nt, fi,
elllqnallt()
11111('()IlII1I:\1l1lar,
('\ n'p1' 0, Ollll'OH a fun
<'~
de g'ui:l~, pll ra o 1)11(' HI·r;í.]lo~ta A di po. it;flO do jnr)' 11111.
tin'ç:t m'l1lada e eIJuipnda ('m Ord('lll <I,' 111a )'(·I,a, ('Illl,tituith a flo ))l'ogT:Ullllta l'(':,pl'di\'o, S 11tio , p,·(·j:lIul('J1Í1· :ltft 11
didaR II' 'Ht:\ pro\ ,\ 11:10 s,íll\('l1t" o tOIlI, ('onü,'çito
0l'pOl'
tnnidad('
das \'oz, H .lo co I11111:1J1
do, :t (,1:11'('Z:t \' ]lI"'('j ~
da~ ('xpli(,:l(;"('s, " , 1'11 l'g-i:I, til'lll\'7.lI " .l(',·i. 1\(1 ('0111 qUI',
fi]1rl'!!('ntnll\ Íl 1'1"\lItl' da tropa. 1\ta~ :1illda qllll!'flqu
l' ontl':l
Ol'"1011!ltnH;<',ps d,' Hpti,li1o IIlilitnl':
11:1 I, ('olOp:lldlia
da
admilli tra ':10 militar
a ]11'0\;1 ('Ol1"i tI' "111 111111\ '1'11' filO
t:\cti"1l (' tI'(' 1'1':I!i(':11:1 dOH (n j,;oll ,lllit:lIio~
,,111\ pita] T' S olllJl1'I'IIt'IHlidn.
110 [l1'<l"'l':llIlIlIóI,
"lido I p,·('i:l1111\ lIt
tn11l:1dn ,'III ("ll1,id"!':\\;:lO ,I Ilptid,lo tt-,'lrlli('u d I "011('01 '11
tl'~. '1', 1'lllÍl'.lda :I ]11'0'. )10 "l\fIIPO )I:l1'It l'1do o. 1',lIdid.,.
t<lfl. n jll1'y 1'ellllil'{~ ,. \'ot,
ní Oh1'\' a a "tidao d,· (':lIla Hill,
\' OA .inl",:ltlof! inh:ll ilitntl'h
11(':1111 d ..~d,' Ingo inhihid"
d
('OIl('OITI'I' li onh ,I~ p1'O 'ns,
1\1\ l'ro\':t. 111'111 {, " "III1<1idato "\:lllIill:lllo
'"I c.ld:1 IIm.l .1.1
pArI< ~ 1'111 '1ue ~I' ,li id .. " P""A"'UllIllI.l,
priltll·ito 1'11, '<t.
g-al maiH 1110(1, 1'\10 I' 8"..,lIid:111"·\ltl' ]I,·loR olltro~
1111 ml,l'
tio .iur." ~"glllldo a I't'~l' .. di\ a 01'11"111 1.. Il.lt, "(,,s " .\IIti
I-;'lIidad, R, po<lI'IHlo .1,·,'ord,11 "lItr"
i.1 ll1nt, 11.
,101'1' <]11
!r, <1 dI' ild'·ITogar. h'lu]o em d. 1.1 'III"
]I" r 'Illl(a
d, \.
t"f' 8"1I1]1I'P Ol'ir.ut.It;1 <) pl':1 t Ít':I. vi :lIldo n 1J1"'!lto ('011
t:l~ dI' ,.)'\ it,'o, " ,!n,' " I, 1111'0 di'lft "ti', tl 0"1 ,'11 I. ,'a
dio,flto nao d,'\" (' ('(',d, 1 11111.1it"I':t 1'" ('OtH 111 o 1" rn primeIro Mil rg'(>lIt~1 ,. 1111'1:1 JIO~ ,[,. f' 'I IId";, 11111 !'i/I (
to~l~)S IIlinldfld08
I dila' pro"
, 111111d!' (. ('rip nrn
1I11lttUl' I' (.utrad"l" ,1.1('(,.111 ti dOl'!llI 11u ntli, i, t! ,jff!l
l'ar:1 I"d"" I' p:11'a a,·,
Ih do
,,1.1' 'III ti \

a.
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v r-ar, cada voau l do jury f0111l tia por ",cripto,
III pu)lei,; s"l'al':Idos, t'ada 11111:1 ,l't'~sà, I"'rgllllta"
')111' den'lI\
ter ]'01' lla~.·
1'1' g'l'alllma, " <I"POI" d,' 1'('ll1Ii,lns rn dois
grupos. 11111de I't,.lac<;ito (' outro de e "riptllnu,',
o, n .andi.luto mais unt ijro tirará II ~Ol't( uma Ih' ,'nda gl'lIllfl ~"
o concurso for para (I posto (].o sl'gullIlu
1I1'g'I'lIto f' duas
~ • para (I d.· pruuoiro ; ,t ,I, pl'm n s l'.1o""teut;,d.1 no muximo dI' dila!! horus 110COU('III'SOpnra pl'illH'iro snrg('lItn
f' no li,· 1101';1 I' uu-in 110 tl > ,'·~1Il111tl.~ \l'tigrh te.o a :h!.•
rlo I'cglll.IItIt'lIttl
para a 1)I'Ollltl';;[O .In~ po"tos inf I'iol'(''; UI)
,·x rr-ito ol'tl"m 11,° J j,
,,
,.,
131. 1:12. 133
rovinl(,'lll()
(\('
YH('Ht lIl"H!-I
, pruduz
dl'dto
para"
1"lgnllll'lIto
110 '·()I'I'c'l'<lltd"lIt.·
f't1!'argn 110 fim do
trimu-tr
.ln unn« civil "111 '1'11 as vucnturn
:11 tr-nluun
,il"lo. ('()l1I " clusâ« tias 1I01ll •"; i. I' f' 'igiol.l )101' ('OII\'('lIi"II,·i.1 urgt'lIt" do ~('I'\'i"u ]l1I1.li,·o e da '111< lIãn I't ulte d,''']H'zn )l. I': " lhe tlUro,- \l'ti
01 ," tI.1( Irta tI(· IPi d· 1:1
tI(, lII:1io. urd"11l II," 10, .. , .••• , .•. , .......•••
'.' .•. "
1:1!)

97
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As fornecidas

no mez de março saíram a 34,54 róis. - Disposição 2:' da. ordem n.O8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . .
AR fornecidas no mez de abril saíram a 37 1'68. - Disposição 5.' da ordem n.s 10 .............•....•..........
As fornecitlas no mez de maio saíram a 37 róis. -l>isposiçâoL" dn ordem n." 13. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..
As fornecidas no mez de junho saíram a 37 róis. -Disposiçâo G.n da ordem 11.° lU
, . . . . . . . . . . . . ..
As fornecidas no mez de julho saíram a 37 r6i~.-Disposiçílo H.· da ordem n.? 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
As fomecidas no mez de agosto sniraru fi, 37 róis, - Disposição 4." da ordem II." 2~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
As fornecidas no mrz de setembro saíram a :37 réi». - Disposição 4,' da ordem n.? 23
" . . .. . .•
As fornecidas no mez d!' outubro sainun a 37 róis.
Disposição 5." da ordem U." 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
As fornecidas no mez de 1l0V moro saírnm a :17r{'iH. - Disposição 1." lia ordem n." 2H. .
Ren
<lutii é i<1ol'oô-Poli ln obter duas l'!'!lllmiHSÕcsHUI'CeSSiVHS de tres Hunos, qunudo concluam
O tempo lcgnl 11e
serviço activo, os soldados (11' qualquer
das armas, uno
sendo casados 011 viuvos ('0111 filhos ; e Hurcl'ssivlts por P('-
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riodos tumhem dI' trOR :1ll1lOR, os soldadoR dOH contingentes L!1'C'r('tlllloH até 11-187 iIlCIIlSiY(', !i('llIlo solt.-iros ; c ]101'
igual tempo, ainda que S\'j:ll11 ('n~n.do~ ou viúvos com 11HIOS, todas ílH pmças do corpo d(' ruurlulu-iro« O <1(' torpedeiros, os cabos <1(' todas :IA armas, os IIlUSiCOH, tnmborv ,
cometeiros
I' clarins, mcatrr-s (' contl'llnwHtr"H (II' clarillJ
c cornetl'il'O, Oll fI'J'I'atlor!'s, f\'l'l'ador('R-fOl:jlttlon's,
sl'naIhC'iros-f('rreiros
(h' cava II n.l'ia c aprelloi'les
das <livcrHaS
e]aHsl's, os artiiiC('B ao sl'rviçu nos corpo!', e a" praças das
eompauhias da a<llllinistra,,'io militar, Ol:l 80Idl\du~ <I, qnaJqucr arma quc tmlJaram 011 vicrClI1 li tOlllar ll<\l'k 1'111 algllllllt das ralllpanhal:! 110 contÍlu'ntc
011 na~ provincias
IIItntll\lU'ilHU<, (' os que erlllll ,iu\'os
('0111 iilltos autl'S da
vig-I'lwia da 1('i de 12 !lI' ~ptrnlhro <II' 18i'ii, 1l~0 podp!lIlo,
cOllltudo, haver 1IOS corpus. como r(':l(lmittit1o~,
I'm CI1(II\
cOl\Jpauhia 011 llatl'l"Ía, mais (II' mt'tadl' 110 1ll1ll1l'1'O dI' cn.hos quo cornp<,t(· II ('SI;IH lIui(1:1I1('s, As 1'I'adlui'fll'I'H
dOI:!
H:lJ'g-l'nlo~ do ('xel'cito (incluindo
OH das g'ultnla,
11l1111il'i]lal'!!) c da armada,
as dORcalto!:! (' holdttdo tlaH gllltl'dnl:!
llHlIlicip;tI'H, I' a~ de todaH as praças (Ia gnnrll:t fi"cal ~I O
J'eg'\lllulll~
('!li di pIOIll:tH I'Sp('('illt·H.
Pôll'lt qua Ifplel' pl':tçl\
"'.1' rl'adlllitlidll
{. pl'I'('iRO re(I"I'I'I'I' 11111 IIlI'/' IIlIll·tI Ilc jl'I'!lunlll'
o h'IIIJlO dI' R ·ni.,.o,
I' ,6 ~(,),Il(l IIltt'lHlidllS
(111:l11110
t~'nhall~ !tom 1'?II~jlOl'tf"llent(), ajltidfi
Jllt~ ,i(';! I' rt·collh(··
CHIo Zl'lo, jll'l'h'l'Iu<lo 81', Chlll r(1sl' ij" 11th l':1hl~,
~!JII'
tl'nlllllll
(·(.ltlll'0rtnnH'lIto ('X"llIl'llll' 011 Ít'Uh:1I1l pl'l',I:tdo ulP;1I1'1 8('\'\'11;0 "Xh':IOI'(lillllri",
dI'\' II!I" t,,(la~ f;(lJ.' iIl81'11('('iolindas ,1)('la junta 1"(';.;-iIlH'lItlll 1'111 "'gllidn
:i 1'1111'1';";11II H
rp!{III'l'lIl1l'lItIlH,
pal'a IJIII' ~I' Illt'lIciolll' 1111Illlta dI' l111tll'll10!!
fi )'('sultnd(l
II't'~~lt ill~I'('('I;ão;
se a jUllla t"r (I<' OpillilVI
qUl' :.' pl'llçn lião. 1'~!I'1apta para (I adi\(l,
'1'1'1'1
('lIviad:t ao
hO'll1tal 1'('8}l1'~~h,\'() pam S"I' pl'l'81'1Itl' {I jUllt;l lIlilitlll' dI'
"alldl', a qual l~d~I'llJal'l'l 8" el:lht Í1l("lJIl1/' (1,' '0(1" o "l'\'iço
011 SP em con(h~'I!'1i l'o1l1pativI'ia com Oll Rl'rviços 1111ilill-
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oho, regedor a j untn de pnrochia (artigo 27.°). O mancebo
que, protendcndo
nlistur-se voluntarinmcnte,
for julg.ulc
inapto puru o sarv iço, é inclui do 110 l·CCCIH!ellllH'UtOquando
chegar á idade legal; e os nomes dos isentos temporuriumente srio trauaferidos de l'OCOllSellIDento para rccenseamento até completarem
vinte c tros aunos, se nutes uão
forem dsfinitivnm ntc isentos ou apurudos, e os dos que
obtiveram
adiamento,
até ao limite marcado 110 § 1.0 do
artigo 114." ; as auctcrídades militares,
administrativas
e
policiaes promoverão o r ccnseameuto de todos os mancohoa visivelmente
aptos para o serviço militar que u:lo
provem estnr recenseados
1108 respeetivos
domicilios ou
legnhuento livres da obrignçito
do mesmo serviço. Para
o recenseamento
de cada eoucelho ou hairro ha um livro
oude se deve escrever por freguesiae li lista de todas :ts
inscripçõea,
tt começar
pela 1lI1\i~ remota, e em cada uma
pcln ordem alphnhetica dos iuscriptns, h nulo u commissão
l·eRl'onsavel pelo preenchimento
de todos os dizer is ; este
livro deve ficar coucluido até ao fim do mez dI' fevereiro,
e até 1'-, de março está patente Olll poder do seerotario,
das nove horas da munhã ás tres d. tarde, para quem o
quiser examinar,
e d'elle se e ·trf~hirito 'opias, por freguczilts, contendo tcxtunlmeute o que se mcuciouar a respeito
do cada recenaeado, as quues SOl·itO ouvindas sem li mora
aos l·cgodores para estarem
ntlixtl!llt~ durante
o 1ll0HmO
prl\so nas portus das igrojas paroehiaes
e logares pnl>licos
do cOt\tulIle.
])UrIlnto
a org-nniRnção
e oXjloRiçíio do 1·occIl8eumcutn,
n·
eoullilissi\es
devom ILVoriguur a reliidclll!Ín,
!'Xistellcil\
e
proJissão dos iURcripto8, para o que Berão lIuxili:ula~ pelos
administradores
e pelos
pllrollhos, qUI' lhl'8 Cll\'iaràn, e.J_:
ntlicin ou a r ql\isi~~o 11'('lIu8, lU! ('.crtidl"e~ de 01lito tl"ti (llll?
l;ouvcr lU fallecillo:
.. por otlicio~ as~igllittl()e pelo prc idClItc I~tlxpedidoH ]lcla <'lllll:\r:L lI\\micil'lll on a(lmilli"tmt;ao
du hl\irro, ]lo(lcIJl "Pljllisital' dl' todns ns 1I11etoritlad ~. l"Cpnrti<;I'l'S e funecinnari"s
pnlllico8 (\S t!OCUIIH'II!OI\ • iUrOflIlaçt",~ dI' ql~e precisarelll,
acceitar Oi! c"clar('dllll'ntos
que ItH I\lI!·toridarle~, 011 rlireetarnen te inten'8AIHlo. 011 ([11:1 ':;quor 1'(1l'soa" lh H queirillll fOrJIN·or. 1\8 inforllla,,'\e~ Ullp<'lldClltCH UI\H Hecn'tllria
!l'oatndo Dão (lli·j tadas por illt 'rmo<Ho dos g()vIll"IIHd!lrt'~ l'Ívi ,(' 1\ dl' 1'1'
:1 Jlllrti"lllnr ~,í
pou 111 81lr ]lrl~atadUl! I' r llIlcripto cll'vidlllllPul!'
;t si '1lItll"
(' l'uéollhl'ci!lo.
As ~·()llIlIlia~;;ef\ develll. I': 11IlIi UIIl· 1'80rUJlIII" 1\1111'11 te SI' ii r..}l~~"I'H envIIHilI8 1'011)8 \)I.\1·OI'h08 (' 1I11ÜS I'" 8"1\ jú. l·ilad:l~
toram fiohU!!llÍl' cxtl'll lidas dos }'ogi tva p"rnchial's I' ·h is.
qne lhes ",en1o I~pr( l'lltndal! pelos adlllillil:ltrlldor"
I' I'arol'hOR (lIumdo a '8i8ti ..('11I no r(>(:~'Il!lClllllcllt(),1\ tÍlIl II<·\ ('riti ',U·
~l' lI'OSt08
lll~ algulI_ll.IIlIIlC CJtll\ d(:i;mR~e dI' ~I'r pllm dia
tra.lIla~llld(), ~e li l thflel'''~l!:n IIIl 1I11111('rUI·110 ou l'Ub!"i,·a d
~uat!Jolhnjj, lia 1·"1·, quabdade
do JlUlwl VII 111\ IImr~1I da
talmea,
t<ll !ta ra 111'1 , ollleuch\R )HI!:ln(lIlH)~. 110. (' U
II
lia <!ltl;a.t!,ou ,!uII.lqu(·r ilHli('io de ndultqra"uo
ela vl'nb:d "
?t'vendo
:t I·OIlIlIl1~~:10 quftndo iiI' rel·IJIlh 'ça al"ulll
\ i iiI,
lazer lt·~·lIl1t,a.. unto dI' lIutil'ill !J('lo 80I'}"l'll\ri" IJIH crA por
dia 1\lllllglluuo com duuR le tOllltlllhl~S p lo IIlCIIO", (' }"e1l11 t-
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r-nmentnda
nomeará um offi.-ial d(' graduação
superior li.
do rcelrunado
para proer-der ús flYcl'iglla'iõl's ncr-essnrla»
ao rlescobriuu'utu da verdade, o qual, depois di' examiunr
os dot-urneutos, ouvirá () rl'('lalllantc
C () l'('ellllllado c sp~llidam\'llt(·
prol'(,llcl'á ás in(lagaçõl's
r-onvenicut es. som
ft\rJlla de PI'OI'I'SSO, mas (·01H·Illindo por nprcs IItal' cm relatorio uma opinião elara, CXpr('HSa (' positiva sohre a materia da rer-lamação. Em fal'(' (1' ste rclutorio, o 101lOfl'resolverá 110 seguinte
modo: se for juxtu e uão tiver sido
attendida por DPgligeueia ou malivin (lo reclamado, é cat.incurso Clll ínfracçâo
do disr-ípfina,
P, quando H('ja maliciosa, é o rcelrunnnte
punido por falta d cumprimento
dos seus d('\'('I'PS disciplinarcs ; porém, s(' da !wol'iglla~ão
eonstar que a injustiça do easttgo nppliendo pr-lo sup rior
foi motivada por incxaetas
O POUI'O esr-rupulosas informações da parte do oflioinl enenrregndo
(las iu\'cstiga~õcs.
a rps}loJlsahili(lll.llc
para os dl'l'itos da l'(')lrcsHuo disr-iplinar porteut-c, não ao ret-lamudo, mas sim úquclle otih'ial,
mas s(í 110 ca (l do ('astigoo spr injusto por /iro Ilii.o h:tVl'r
COll1llll'ttido falta; a d('('isão 11IICfor torllada é defillitiva
Ü il'clla Ilão pódp rcl'Ol'l' )'-81'0
O offil'ial qlW Ijnizcl' 1'l'l'la1l1ar sob)'(' alg-1I1l1.JIlI'~itO (la sua
infol'llIação HllOl1al, só o pódio 1'al'-('1' nos t"lollUIS aqlli illdiI'ados, devclluo n)ll'I'S('ntal' li sn:t l°.·I'}llllla<;íto no prllSO (i(>
drz llias segnilltl'H 111(111'111'
CIll quI' n:t ordcm sI' ncclarnr
poill'l'CIll OH intl'l'cssados
tOllla]' l'O)lh('('ÍltlClIto dl\H suas
illfololll:lt,"'CSo - .\l'tig08 11~oo a 121.0 do regnlamento
dis·
ciplinHI' (](' 12 d' d('Z('lllhl'o, Ordl'lIl 11.° ~6.... oo \>01, \)U[" 906
Ácerca
dos concursos
para
segundo
e primeiro
sargento - Só pOlI cm ser :tulllittillas
por falta dI' ('III11Jlrilnpntn da" disposiçõl's
do resprl'tivo
rl'gul:mH'.lIto on por
não ter sido :tttelldida
n oru III da J)1opfcl'('ll"ias, (' 111I1I('n
sohrc a (OlasHifi(·:tt;lto arbitrada
pplo jlll'y, c ]!Od('11I ser
fOl'lllula.las, por ('S('l'ipto, 0\1 pplo l'OI11I11all1l:mtl' lIa 1'0l1lpl\nhia ou Imtpria (piando :1Mjulgul' IW('('ssarias n bt'1I1 da
jUAtiç:t do ('!l1ll1idato })l'ct"l'ido, 011 pplo proprio iniC'l'psHado, ~cli(lo, ('11\ 'lllallJllcr
<los casos, (Iirig-idas ]!dllH via~
hierltrchirlls:
!lo ('oTl1I1l:l1ulnnt W'loal dl\ l'eH]lcc-tiv:l 1l1'11Ia,
ao uin·(·tor gCl'al da S ('Iodaria da glll'rJ'n IHI dali pl'lH;as
(Ia 1." I'olllpanhia
da !\llmillist1'llçllo lJIilihllo, no dil'l'l'tlll'
da adlllilli~tr:lI;ã(l
1IIilitar a (Ias praças di' :!o' I' 30" I'OUIp:lnhias da m"~llHt alllllinistl'açao,
A. fim UI' '1111'I'staR :lU·
f't01oillad"s, h'u(lo 1'111 ('ollsidl'ra ·ito as ('irCIlI11HtUlIl'ias
('xpostas,
1'('~"lVIUIl SI' a I' 'ClllllHIl:ã" d('vI' on 1l:l0 S(~I'
attenllida;
110 primeiro
..a,," (, o 1'01l1'ur80 Illlllulllulo ('
a),l'rto IIIIl outro, ao qual não silo at1l11ittidos outros 1'011('o1'1'ent('s, c no H gun<lo (. I'ollfirmnda a opillifi" (lo jun :
1'111qualquer
cios ('asos Il dnta II '1111' dn (' l'(·f(·l'il·,:;c· a
promoção I' 1\ do prillleiro ('on('ur,,,, H(l1l(1oo r('slIltlu!o do
Rt'g-lIlldo cll'filliti\'o, llao podtllltlo d'ollp t'n;t,('r partI' os omriaes quc I'OlllpOSl'ram o prinwiroo-Artigoil
:11." I' :120· 110
r 'gllJ~mt'nt"
pllra a prOllloção ao. postos illti·rjor(·
tio
('Xl'rl'lto, 01'111'111
!lo· 11.
o
,
o
o. o
o. . • . . . 1:1[1
Contra
o chamamento
ao serviQo-(~uaIHlo
IlJglUt1 1'('.
('('llsl'llclo S(' jlllgue
iIlUP\'ill:ullcllte
I'hama(l" !lO ~cn i\f)
l'{)d(', d('utro <II) um 1111110,
rÜl')amnr ('(11111'11 <'8Si' fal'to p:l1'a
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pretprição de formalidade ll'gal quo possa influir )10 51'11
resultado. o as decisões, do (lU e 11110 111\ ror-urso, serão 110
dia immediuto eonnunuiondas á eonunissão de sortcio ; se
as opcru<;õcs forem nnnullrulas devo proceder-se a !lOVO
sorteio no dia dpsiglludo na dccisâo da nnnullaçâo, que
não será pspa<;ado por mais de oito dias.-ArtiA"o
!)O.· do
r('gulamento
(los serviços (lo recrutamento,
ordou. n .• 1\)
l.t,cc_.oJ.u})cn~n
...- Vide lJiRJJCnSas do serriço - Licenças

scm pertlo: de

'l'rnciIllC1l!os -

;) 17

Louvores.

Alem das rel'Omp('Jls:lS ostabclecidas
sl'gulldo
as preseripções das 1!'Í~ c r('glllunll'lIfos e111 vigor, podem ser r-oncedidas aos militnrcs as SI'gltilltp8: 101lVOl'PS, 1i('I'!lI;nS SPIll
perda do v('n(·jmentos,
e dispensas do HP\"Yi~o.Quando
um superior não tiv r «ompctenvia para reeompensar os
seus inferiores,
parfieipa superiormente
qualquer acto
por ellcx praticado,
(lUI' prosoucei« 011 do qUI' tiver ('0
nhel'imento ofrieial, l' pela nu-smu fôrma devem 1>1'oc('1I1'1'
aquellcs IJ-U(' ontendruu que a recompcnsn
merr-eidu (~
snperior ,t sua competclleia.-Artigoi"
I~:J." a J:lfl." 00
rc~ululnellt() disciplinar
de l2 dI' dez mhro, ord(,1I1
II." 26 •........
o ••.•••••••.•••••••••••
o .•• o •••••
!HUi, VU7
RC(.1"1J.l'\Jn('Jll0-Altcrn"ocs:lo
introduzir lia Ipi e 1'('
gulalllmlto dOH seryil,'os do 1'!l(·1"utamcnto.
Carta
de I('i
de t:1 (le maio, ol'dl'lIt li.· 10
'.0 0 •• •••
• •
87
Contingente de 1896-E fi ..ado cm 17:100 re(~J'utn~o
D'este numero suo destinados 1 r) :000 para o srrviço do
exer('ito, 550 para o do. armada, fl:)O para o da. gnnr(11\6_
JIlulIicipaes e 1:000 pam o da guarda 1isral. O contingente das guardas municipae~ e fiscal ó pre\iamelltr
('11
corporado 110 exercito, sendo transforidas
paro. as refe·
ridas g\lardaR as praças que se acharem na cOlldiçi'H'R
exigidas pa1'l1 A.quelles servi~08, prcferindo ·AC all qlll' VOo
hmtarimncnle
se ol1'r\"eco1' m.
Carta de lri cio 18 d(~
Inaio, o1'd m n." 1O
o .•.• o •••••••••.•
o '" o .
~(i
Modo por que deve dividÍl'-Ij(' peloR difl'ercutetl concelho,; "
f1'egneziaa.-Deereto
de 2:1 de junho, ord('m n." 17......
·I!IU
1.1.("c.url!>los
Em JlIA.tel'ia de l'CCCllSemn'II to, sli cabc rc(~ur~o das deciHi\es do juiz }larlt a I'l'la<'iio do r('!\p(,(,tivo
dil:!tl"icto, SPIll cffpito ~\lHI){'lIsi\'o, l'el'HI'~() !tu ' t'lll'iI intl'l"posto 110 pmso de d('z (lias l'ollta!lOI! d:\ i1ltillllll;:10 da
selltellçl~, pu!leJl(lo as peti~lIe~, d"vid:IIII!'II!t\ in trnidll ,
8er cntl'cgul'S
ItOR }ll'csidellt('1:I das C 0111111
i tHi fi, <iIlP:\ l' III ttcrào inUlledintulllentl'
,~ (lJiido () trihunal
jUdll'iH1.
:-Ião competentcs
}l,m~ illt I'pOI" l'CCllrHOo miuitltl'l'io
]l11
blico o (l'IHcHC]uel' 1)(;I<BOI\8, nÍI!dt~ quc 11,10 l<:Jlh:1I1l tOlnadO
parttl nas 1'1'clnmnç"c!I
aulcl"tol'cS; e 110 dia HPguilll1' ""
'lue no tl'illllnlll der ('lltTIH1!l u pctiç,1 o, () jniz a rtlllQttl'l'Ú
com todoR os ,loeunwutoii 1\ rclaç:io do (Ii tl'ido pl\l"a R('1'
dil'ltl'ilmi(]a com os feitoR lia (j." ('latlRI', 1I1I1I1<11\11<1,,-:tlogo
n l"l'I:ltm' ('0111 "ist:l ao lIlilli~f('l'io p"hli"o )1:11':1 l'I")lulld('I'
110 )ll'ilSU illl.1"~OI'O'll\ 1'1 dI' \ illle I' (11I.:ltro !tOI',1
(iudo ()
qual, o CSCI"l\ o, oh SII:l l'I'lIP{l1l : hllul:ulp. (' ,1,1':11':'( ilHmediatamente
o pl'OC S o (l o tlTll'('snltul':\ lia I'rillll im
SCf;S~Ol ~ml!l(l c!lt.ilo jul rado 1>111
eonf!ll"'J~cin pO!' tl'l'8 \'oto
('mr!OI"IllCFI dORJlIlzes pl'(\~etltl',', C (lO CIlJI~ (]1'(';'<l0 nuo hll
l'!'('III'~O 1\1"11m. E.tpf! !'('('ursos IIÜOgl'atuitlllll!'lIt(·
.i"l;;,,o
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nos do seu (lndor, n.tó á quantia do 2,-)0 000 róis, nâo ccssande ainda assim as dilip;l'llcins pam l\ captura, nem no
começo nem no curso d'OSSIl cxccuçâo, o, não se realisando esta 110m a apres ntlt(,':to, nnnhuma quantia arrecadada
pódo ~el' restituida, :t não ser qu . s!' provo que elle !"ira
illG"'almente rccrutado ; 110 ('USO r-ontrnrio suspende-sr' a
execu'iíto o restitue-se-lhe
:1 impol'tull('ia
quo já tenha
sido urrecndada, des(,olltau!lo,·!H' a quarta parte, ela qual
o suppleute receberá a importRtll'ia
1ll'opor<'ÍolIl\1 UI)tempo
qne por olle tiv l' sonido, isto qunudo lião tOIlIIl\ sido
jlllgltdo defiuitivu ou t"1l1pol'n.riamento
isento do serviço,
porqlle então ser:\. condeJllIll\(lo cm }loli,'in corrccr-iounl a
um mez de prisão, !t resureir }Hwmlillrimnente qualquer
dcsvcza que tenha cuusado Ú fnzcnda (' n pHg'IH' ao tiUp
plentc
a illdclllUislll;ilo
rlo 120 l'~is p()r ('a(la (lia que tiver
srr\"i(lo por clle no el\,pdi,'o,
O mancebo que for ,'11:\11111(10a Huppl'il' UIlI I'('fl':ldario
pc',ut>
prolllover
rlirel'tn 011 i1ldil'(wtn.mclIl(~ a ('nptul':I rl'c,lc, aprcsontnn(\o para iSHO um ecrtilic'ado pnHsad(l pPlo ('ommalld!wte (10 (li~hieto
de 1'Cl!l'llt:nnollto, (' toda~ as nu ·toridadca síto oLrign<llU! a ]Irestnr-lht'
o ti \ i(lo fln:iUo, cnptnra
que tam'limn
PI)(] SI'l' prollll\\irla.
)lor !(nalqUl'1' dOH so 'tendos uo ll)eHIIIO allll0; "O'eet Ul\lllt II pri~ilo II ()bl'iga(lo Il
aSSOlltar prn,lt, Ú o s\I)lplrllt!\ imllledia taIlH'I\to 1r:lusferiiJo
}l:lru, n l't:';\lI11hL reserva,
~o por Olltro lIIotho lIilo ('stívt'!'
obrigado
ao t'ni(;o al·ti\"o; 110 ('aso (lo refrllctal'Ío se 1'1'111l1', elo.vc o ~upplellt('
~t'1' ill(lmlllliHllllo 1'111 ejlullItin ('01'J't'spolHlelltc
no tCll1]10 que ~('nill 110 adiro,
c 110 pl'('~O
da rCllli~sfío ti I:)U,}OOO réis,
,.\1' ig08 141." li 14 ,"
<lo 1'e '1\1I\1I1<'lIto
dos Sel'\ i~ns do l't"'I'Ul:nl\ClItO,
01'(10111
JI,O

1\) , , , , , , , , , , , , , . , , , , . , . , , , . , , , , , , , , , , , , ;)(;7,

11.(~~'~UH'1.10
(l<~ ('a(,'a<l()r('~

n," a-ride

liCUlt,
n.(~O'il-lt()I-I

'iii!' A/'cru(!I/H'ollJ

UI-I('ipliuu

'('1-1

rIm"~

BUli

dr'

lJ/'I!l(~,

ltc"'J"ufi!I'
()~)",er", n • l1U UPpli('UoC,';lO
(l'l,",
1'('11"'" -'['0(10
o .'Ulll·l'iol' tcm }l0l' de\l'l' jll'l'vt'lIil' as
fa1ta~ elos seus snllordinarlos, ]li l'lL quI' tll'\,(, cvitnl' qUI\I(111(11' acto !lU(' llS }lOSSI\ )1'0\'0('111' (', (l1l1l11(lo tl'lIhl\lll !l('
1'<"'O,'I'('I':lO
III('ios de l't'lll'('"Slio, (10\ ('!li fll~l'1 o l'OUI Ill'lI
(1I'IIl'i\l, apl'('('iall(lo
,'mil jllsti~a e impal' 'iali,larlt' nK fulta
(' I\lI ('llll U 'lUC!til lIlotivarillll,
se {on'lII COllhl,ej(!a , all:<
t('II(lo-sQ (h' ri '01'(' c,'·
sivoi! (IUI' ('lIfl'l\lllll'('1'1I1 (l l'lltilI~"II,t-O do dl'\ 1'1', (III" {, a \la () ,la ,1I~)(lI'llinll\,l(), c !lll,lis('IJlllll:l;
u. pllf!!' un,la )l01' \1111 ,11I"lal, \1111' 1I1I1';\(''llO di'
di~l'ip1i111\ ('OInlllcttida
por UIII tillhOl'llillu<ln, . l'1';'i ('111\,1'1'
!tttmldiul\
lwlos chefes SI'1I1 (!('p('ll(l('II,'ill (I{' "Ol'pO (I" (11"
Ii,l' .0. Ilvcl'igua ':lo ou tt'S!"lIlllllhn o !1'1:io!', \ 1I1)1:!iI'II\,:ln
SIt111Iltmlt'!~ II!' d\lllH })('lIl1' pela 1Ill' 11111IlIha('r;;to
" Ilwhibiela, tll'Y('ll!lo II plllli<yoc
CI' PI'Oll<II'l'iollll,lall li . infra,'·
çõps, purll o quI' H<' ,11'\ o ,'I' III "OIlHiu('I'II<;itO li 11,11 II 1'( 7.11
(la fal til (' ('jn'llmstmll'ills
(111' II 1l('()1II1HlllhHI'1I11I II "l1ln)101'l!~IIIOl\to
:mtl'l'iol'. t('IIIP,O (lo 1'1"\iço < l'aU ,I,,' illtclb
!?eu 'l1l',l'!Irul'tcl' e () conh('('1ll11'1I10 1I11Li OU,IIII'1I0 1,,'rI\,j(o
(jlll' () Jtl I'adol' <!{'va l"r da I'C"1'U8,II til l'iplillll
I'nd"
HI'1I111I'1'1'011 'ldl'l':lcl:u; lIIai ~nI \'('~ II" ('01111111'1t i,la 1:1II <'tu

°
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11 eommunicação feita ao oommandunte <lo ('orpo é para
os effeitos da sua publicação em (miem )"('gimentnl e dos
demais já referidos.
As penas cumprem-se
em seguidu :i sua jlllpo~iI:íto (salvo
quando for d pl'isao dist-ipl inar, em que a pl'll '1\ devu
ser HUSlWIl~a, ~e no quartel ou (·stl\bell·(·inwllto lião houver ('aSIIS sufficientt-s pura o r-umprimeuto,
até ql1P hnja
logal' vago pllra PO<lI'I' cxecutnr-se)
I', iiI' for por um ou
mais meses, o lIICZ ('ollstal':i dI' trinta dias «outndos II('stl!'
nquelle em qlll «omecou lt 8\'1' cmnpruln e, quando for
]lO]' dias. COllstará este Ile vinte e quatro hO]'I1~, contudns
dl'Hdf' nquvlln em !)IH' tlUlIIJ!'1Il COIllOÇ!\l' It SI']' eumpridu,
tvrminnndo :'t 1101'1\ 0111IluI' for n-ndidn a lJtll·!l.,la du gunr1111 110 dia orn quo n pena (·(,SSIU.- Artigos 7G.u n. I'H." e
141.0 do rl'gulamento
dlsclplinar
de 12 de dezembro, ordem n.s 21i.... , .• , ...•.............
HUI, H95, HHG, H97, mo
]"l,f .... ulllllH~Utt)
(UfoI(·lplbull·-\'idl· .AI/llllflorao dI'
/";II(! .•-.AJIJlfil·lIriio
du« JH'IIIIHtfi .•riJIliIlIlI'CH II rubo«: -ÁpJlfiI'açtio da» jll'rwH di.~('iJIlillllrl·,< II iJlderitlll()x mlll militure« 111'111
1'lJllifllll·Or/O.• II IId/iltll·CII-AJljll.!·CfII;fio
da» JIC/W.~tliscipli/lll/,('H a lI.!liciocH-.A/llllic(lt·lÍo
da" JI{,I/l11!rlhwil1/ill({rcs a sar!1"nloH -Allplil'açl1o
dll., /II'JI((,~ dixd/l/i/llll'cS
ti HoldlltloH.AJIJ'elllli~(,H til' 1'/III'im-A/'J'I"1IlliZt'N
de l'or'npI11I'II ou f({/II/,Ot·..._
.Alft'MldizeH dp jt·1"'J'lldm·-Aj,rr/ldi.1'
di' 1II/1~il'a Aprl'/!I'IItaçc}('., AI'II'jiI'I'X-'AXJlil'"ul(',<
II o.t!killl-AIIM'llri!1
ilh.'1ililllll-A1'1'l'ballll'lllo
di' 1Il1tl'IITI'H-AI'II'//IIIIH II/O d,' 1wIIII '_
AI'ffiqual!lil'x/foi."(/I< 110 !t()8JIiIIlI~ lJlli,t'lI" tio SI'I'VÍt'OCIII/fÚH • (.'1'II·ÍtIN
()oIlIJle/,'IWi({ llixI'ijlliJlol'
em e"lll'ci(rlCOIII]Jlfe1tl·io di"";jllillll/'
1111 ,qn'lIl- ('{}JI"If'to
di' tlixl'i,J1illll
I'C!fi/lll'ldafComo/dlt" .<tI/lerio)' (le tlixC-ÍJ.llillll do l'x"I'ci/oCltol fIIrnl·.~1/'('/1 di' 1'/OI';IU1- COI//I'O }f/I',~/ re.' dI' cQTl/e!t·irox(}r",tNlmc81I'I'.' di' III/I,<icr(
('ol·llI'll·i,.""
j)Cjl' t;ito dis,'ipli.
'1m' -D(·I~·I·('<
lIIilillll'l',
J)i"ciplillll
milillll'
DiHJlr '1"/1,<
do 8el'l'il'lINlli'ilox tlOII ]Jmax pll r(I "ltllO,'
]t~tI'ei/1I8 da,~
pe'la.~ paJ'o IIN l/Iifilarl·,'
1'111 lI/fIrd/ll
Jl:j}11tllx dOIl /,el/IIH
plll'a IdJir'/aclI- Jt;tI~ilo,. Ihll! JI(>JJtI
.• pal'll ((I< praçoll di' pl'etE(!i:ilo>l a""'Pi'/tlIN pO/'flxtll'!!r'lI/oH
J<;Oi i/III< dilo< PI'llII .• p/lJ'1I
"O/dlll/OH
f'1'1 Ntdo}'('s
/(/{'IIPtlcidrtdl'
}}wI'rtl/Il,li·({(·t;t/clJ
di' di.~cipli(/{I -],il'l 1It;(I
.• I<I'}I/ llll'llll
dI' 1·IIICillll·ldIlS-f,oJl·
I'fJrl'8
"'RI"I'/< d" ,.(11I'iJl,V-JlJI'811'1"~ dr. 1'(}}·111·tf"1'1I8
{i.~.
tTI'" di' 1!I({"im-MII.,i"'IS
,.(({1<8ijirllr!ox-1'1·'WII diIl11}Jfillll,ps . Herlol!la,:,ir .•__ '(I'Cm}}pl·III<II.~-He!l},IIH
{( {liJ~I'1"I'1(},lia
rtpJlhl'I(t'/io dllR lH·/w .•-ltrlwJ'/'""/tIH'I'ml/hort. '.
~)s

oflil·il\lls ,·()JlIbl\tl'nt.(·.
"no
o I'nmhatlllltrll,
lf1l1l1111l1·r qlH'
~(I.il\ H l'Ollllllia !til IllIfI 1'- ,'rl:alll
1111 o Sl'rvipo 111\(' 111'III'lII1)('lIlu rn no mini tl'rio dn 1-(11I'rrll 011 1'111 '1;lfllqll!1r nutro,
l'~til.n 8I1j,'it.lIH :t tOllflfl lU'!1'1'1' .. rip\,iH'8 d'l tI' r, "III illIWII tn.

AH tli8]1oHit;ÕI'S 1'l'lati\'HR li 1·0lllJlllnhia sito I'xtl'n~i\ as li ha·
tmill. de ILrtillll'ri!l P I\fI flllllllflrlrito d .. ,'a alhLrill. quando
o hn,lH.; r. aR rtllA.tlvlUI IUI hllt IIlÍto. IIORgrupos dI' IlIltl'rill
O~I ':S'lIIlHlr';I'R.
Artigos IIH." I' 14\1.' do l'I'gllJallll'lIto di l'I)lllIIar dI' 12 de dr~lllllht'll, ordrll1 II." ~fi •.••••••.
!!l:!,
n,(, "ulnlll(·Il~() I:'.'rul du,"" t (·01",,",pur ..
p"Il';'UI'C
luoet
Vi,lI' -gSI'111((c n/rlll dtO Iml"?I'
!Oll- J.:~(,1I1111~
l·p."rimrfllllrx - "l'I.yrllmlllll
d" CU/'iI" I lrlllr'ntm'
ti,' ClJlt8tl'!lcr:(/e,~-1'1'Our((IJIJ/lII ti" CIII'BOefrmelll(l/' til'. , li} 1'"

ct.·

!11:1

L' 'I'l'ie

L'Dl('E

1:\7

3tiH

101'17

1111'

,;,:1

Pl\rl\
,'1'1'10

:1;1:1

Pu.ra

"" 1
.....

1." í-'erie
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Para a promoção aos postos infedorea do oxorcitoYide-ll[odo
de prover aos llrJs/r-' 1'0,'108 em tempo (/e guura -lIlodo
do prover uo« JI()8/0~ ru,'I"8 CI/I tempo de Pl(~;-:
P/"II!jranl/lut

o

PIIl'1I

COIICW''<O

1(0<1

de -'/'gllll(/o

porto»

(' 1)1'/-

melro 8/11'gCIIIII til' IIrli{!ierill-l'r/I[jI'I/lIlmll
JIIJI'I( o C01I1'/Il'8(I
ltII8 postos dr sei/mulo c jll'ill/rim SI(1',CJwlo di' carulluria=«
l'rogrwlIIlI/( :pal'll II CII1ICW'SIl ao.• posto
ilc seglllldo e 1))'imeiro .WU'gflllo dI' cn.qenhcrict-Proljl'llIl/Ji1l(
paro II concureo
aos posto»
de /I/'gundo e prlmeiru
SUl'g('II/O di' illfauterillProqramm« pltm II conçurso aos pOS/OII de. /i1'!lllIldo e pl'imeiro sargmto
da 1.' cOlllJ.lallhia clu tltlmilli~tml"(Olfil"itlll·.
Tl..ti'l'lIlinlt
o modo ]lo], quI' tI(,\·(' f'az('I'-sl' u l')'OIIlO"UO dml
postos vagos ~l\lItO. cm teJllpo 111' J.!a~ 'Olllll 110 d« "lll'J;I'l',
Decreto UI' lI! U" .Julbo, urdl'1I1 11." 14 ..·
, .. '"
',

Ij~:,

Para o serviço dl.LS íuspecçõea aos oorpos, eatabeteoimentos e repartições militares -- Vide 1Ils/'I'cçl,eH,
Dos serviços do reorutamento-Yid .. A"n1l1l8 Iii rCI'I'Utu» -Adiall1l'11lo-.Alislallll'l!to-Ap/'cHclltllção
dos m/wcI'Lo»
'illspl'cI'fin-lJaixaN
do srl'l·it;n-('crlilhlc.~-Ç{(r.~Hi-

li

jiNlç/lo ~Ja/'a IIS tli.1)'frl'flt/'S a1"11I11,' c SI'ITiçv.~-CO/lllld8S(i('.~
dI' I'IW'USCalllelllll-· Cnlllpl'llitloH
lJesjll':;((I1 com o recrutu
711('111"
DiNllÇIWI
do scrrico _·j)iS/ri/llli~I'i1J
tliI" 01l/"'1!11'1Itrs
/':1II1))'I'go,,,}ruUicosJ>:UClIl'jIIJI'/lI'I'jO dljillil'il'tl
}>'"lurI{(IIIJ'~ sem IIIcio.y Pat'll se j'ClI/il'CIII
Z';XClUSM 1(0 8I'ITi,'"
IllÍllIilr
Pi'r('H milillll'
1'/11 /t'IIIJ!.," (ú: 1!a~
GUIIl'lla jj~I'1I1
(:II/ll'rllI8
IIIltUitiJHlI'jI
IlIspecçll" 1/"." 1'l'cl'I/I((,,-I'll''PI'(~I'I'I'X
1/,1 ulll'((nlUI' - (,i! ;11111('''11
- !.Yfllç"n dI' .~Nlo - h('IIt;I'(".lilI/la (Ii.~ln'da{ - .lÍlIlla l'egilllClttrúJuulas (',r!r(J.ol'dilllt1'1'a,~- .}ulIloH di' illsprcçl;o
- r,iwllçaN
I'rgislatllf,' -l.il'l'lI
dll

-1.il'l'o

I'CCI'I18~(l1IIClItll-

.W·I"'~O

IIli~itill'

l'I'llseaIllCII/O'

do

(J/n'i!JllI'ão
do
(Jperl/t;liI'8
'((II I'C-

I'CI')'ulcllllell/O-

Upcl'llçi'w ... !las j/lllla,~
OJ>,'nwlc>.~ do rccrlllamrnlll-

-

<Í

l'uM((g('(/"

pa,,,,,,aj/ol'll'"
}'('lUtlitl/tc](,X
-l)djl/ie.~ -l'reC/II'hi/lll'lllo
do I'Q"tll!l/l'lIte
Pt'<'cllcldllll'ft/o
(II' l'I/CClIUI'118
!'I'I'.cripct'ill
(lo NI'I'I'iCII milito,'
]'l'ime/I'II
,'I'lIf1'I'U
l'mI'I'XCl'l'II

1·/iwlllçao

dllx i'I'Cl'llll!.S
Readll/i/litlll."
Reel'i/a
ordill(!I';1I
lt('/~t'lIxl'(tmellll1
mll/lml
Jie,.zlll/II(~·(;II cOl/ir((
/I
..JUt1lIllIlH'lIlrl
IIfI ,\TITiçll
Ilel'.{llll/ur;ttll
I'II}/Iro
II iII 'CI'ijll'fllI

dll

(', tI/do

IIlIIis,.Uu
/III
I/((r/,'s pl'Ilfil'arla"

rel'('IIHNtlll('/llll-lo'l'dorJI((~'1111
IIll di,.;,tí" clll.~('oldil'!I( 11/1'1/

1I!l

i1leguli

~llIr

llc('{,(lI/ltçlill
;(/r,WII
H'ln!

iilrgaUdwll'l1 praticadas illI ,,,'r/rio -1.'1'
1 dl~/orio .,,~r((l dOI! 1II'I.,.i~·".I' do /'f ('/'111111111'1110/lellliH,"~I'R 1l1'i1l1l/'l1il
'{I',flII IIda re CTI'Il-II.,'crrj'·""I·t:tll/·
,"illrlt·j() -SIt/18tjl"içl~('8 SlIppl, 1,1,'" -1.'abdlll
J!~II'I( IlHO tio,
.iu/ltUl~ de hlHJlec~lio-'l;emp"
dc I'I'L'ÍI'() lIIilitar • Iro{1/) tar;ol/.
Do serviQo de a udo )p c~mpaljllla
J., IIppl'ola(lo
e luandlV\o
piil' ,'III (' cI'Il\,iLo,
I'tll'tal'il~ dI' 2\1 l!to f"1 I'
l'tlil'O, Ord('lll tl. :1..•.
ll.·hab 1 tu,,·ilO cl(' r'",..
I'r<H'I'!;lO
411!' d"I"
,
. !legllir.sl' para l~ 1'1'\ ilia!) !'xtr:lol'tlinal'ia
,Ias SI'lItC111,'llll,'PII!l.CllInatoriaf! paHsu(laH ('III illl -alto,
('arla ,11\ Il'i II, :l (1<.
)lfll'

darios

U

ahril, Ul'Ill'lll
11.'In.l0l"lo

II,·

1 •

7

,

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

••
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«· .. ul tlO!'ol ,..( "., t~·o do ".' .. , •
~ II I1U'11 i o
Os l'OIlIlIl:\luhlltc
(los lIi!!hido dI' r"('rutamelltll ,11'''''10 l't'ml'ttcl' 11'1'IUl\rtt'1 '('IH'I'ulli1~ dh i !IV II"
dia :n ,h, jfllll'iro til' ('11 t 1111110mil J'('lntl1ri" l'in'lllII tI II
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no livro do recrutamento
c aliste o mancebo lia scgundn
reserva, se o lião estiver jl'l, indcpoud .nte de inspc 'çuo
sunltariu.
OH ronu-dios nutes de ,On'1I1 Pl't'8(,IlÜ'S á junta
(1(' inspc,·(;il.o snnitariu não podem ser aubmr-ttidos
:1S
juntas distrit-taes de ins]l<,cç.ii.o ou J'Cg-iIlWlltlll, (' se d<'l'0i~
dr allstados no. segunda
reserva forem [ulgndos inenpnzos, não tl~rlll direito 11l'cstit111<:uo alguma.
Para se I'flh,tllll.r a reruissão (las pmçuH j:í uli~tadlls 110 servi"o activo ohserva-se
o scguintn:
solieitnr dos couunnndantus dOR I'OI'JlOB, pelas vias (~Ollll)('tPllt PH, as g'uias parn
entra r ('011\ o I'1'e\'o da romissão nos cofres .i,í irulir-ndos do
local ondo o corpo fI(' achar nquarteludo,
dl'"\l'ndo tll')lob
os nqur-rhueutns
ser reunttidos
II. ser-rt-turiu da g'U('I'1'a.,
n.-ompuuhudo» dos recibos nutlu-nficos das '1t11LlItins l'ntn'gl~I'!'.I' da 1I:>t:l d~ Il~H!'~ltos l!p\'!<laml'lItl' informada;
lt reIIIIHS:tO,pon'lIl, uno soru ('olll'l'dll!a se1ll qlll' a }ll'aç:\ t('1111a
pago por ('olllpl('lo u rvspcr-tiva lmportancia
p sntisfulto
'1"1l1qlll'1' debito que tiVPRS(' IlO (~lln~\'lho udruiniàtrn tivo.
I' sem
qlle o eommandnuto
tll'HigllO o tempo ql1(' :t 1)1'11'!l
servi11 p!t(wtivampnt(',
]ll\r:t o quo não lh!' é l('v:ldo ('III
ponta. as lil'(1llças qll(' niio s('jam as 'lHO ('natlll1\lllll conI'('der-RI) pplo Natal, desde o doming-o dl\ (luilllll1f1g0Ailll:t
:ttí~ 'f"arta
t'l'Íl'n dI' cinzn !' p('l!L I'IlHcho:l, I' as aul'tol'isaIlntl })l'lo 1'l'g'Ill:llllcnto lliRCiplillllt'. E11I'l"anto pdas l'~ta
,,(Ies RllpOriol'('H lião for r('solvida
1\ 1)1'I'tl'1I8iio, p<\dl' AI'l'
, ('olll'l'<lidl\ Ji('(,I1\,:I rl'gi~t:u1:\ !t pl'l\ça. ~o o <lloSi'jUI'.
As prnl,'nH qnl', I'OIll a devidl\ IlIltl'Ccd{'IIl'ill., l!e('!aI'IU'1'11I<11'·
~().ial' rPllli"-SI' qunndo coltll'll'fal'(,!TI
spis HW)('s!l1' sl\1'\ i\,o,
l<l'riío distrihuidoR
os :l1·tigOI:! dI' uniforme ('sh'idluOI'lItl'
indi~prI1HILVeiR, porém, Ke findo Ost<, ]11'<11:\0011 logo 110 dia
inlllH'lliato 1\0 do sl'l'CIIl Iladas }lI'Olllpl!\H, se não r<,mi rem,
1'('IJI'Ill'l'ão os l'CHtl\lItl'R :ll't.igOH Ih' IIl1ifOl'lIl1'.
()A cornmallllallÍl's
dos (listrictoH
dI' 1'('Cl'lltall1l'nto
tI('V(·tIl
1'('IlIl'ttl'l'
á HCCI'l'ÍIlria da gll('rl'lL ou 1\0 ('011 I'lho do almiI':Lnt:ulo, ('OllliU'lIll' o Rcrví<:o for tl'l'l'l'>ltl'C ou IInval, I'ela~õ('s
IIlI'IIHII('s
dos 1II:l1l(~l'l)()H 1'('midllH :llIt('S 110 ali, tallll'lIto I do>!
ldi~tados
lia sl'gllJllllt
reSl'rva
'1n(' MI' 1'1'11Iiram ]101' ~1'1'('1I1
I'ltnll1:uloH COIIIO Buppll'lIt('H 1\0 ~""vi<;o activo.
Artigo.,
1:12." a 1:15." I' 1:17." dn I'I'gnl:UlIl'nto dos SI'I'\ i 'os tio 1'('
('l'lIl:lIlIl'lIto,

ord('m

11." HI•............

, ...•...

,.,

fllil,

;)(j2

..Vid"
j;'/llIdo,~ d~ I'fnlOllta.
() 11l'('ÇO Iixll!lo l'lIl'll a III'qniflÍl;ito tlj)~ solilWd('S ajll'c'l4c'ntado
)I..J"" otlil'illl'l< pnl'lL :<11:181ll'1l(;1l t, 111'17()~1:)0 I'("is. -I )iM
pOHiC;ão 2," (Ia ordem II," t 7 •. , ... , , . , •...
, , . , , , , . '. ..
·I~IH
Il,.·ol"",,'UlllolllC ..ào d .. c~,",(·()ln cio (~ -(~,·c'111)Vide Adlllill"iio
""S ,,1/11111/118)llt1'a 'UI dh'f"'IWH ('lIrl<"8 da I'S,·ola d" I'.rerl,i/o
AUi reR - Allfíg/lidtlllf' dOH (lIII/IIIIOH ri"
I·...·"lll ti" f'.I'I'I't'it" -AIIJlh'lf
"I.'H (t ,~t,i"it/l-Att rifJlI/'I:,j, II "
dp"I'rl'R .I" IJI'~bll(" flllpn'[!Cld" 1Iff ,SI'O/'I d" I""'rl'ifo('II
I'U/lllX
1','III:UII
C"1II1)(1ult1U
til' IrlIIII,II01< dtl 1111'(/111 ti,) (.1'1'"
"i/"
('IJI'.I~I'('lldt/."- ("11/ ellw ,(tlm'·lIi;.fl',,'iro tia 1'0/11/'11_
/l1d" di 1110111111/8 da IflCo/a tio ,xe"I·if .. -('Otlfl,l!/IJ d,o "i.~(.ipI illl' tllI escol" d" 1',1'I1'I:ito - Cll7lsd I", tI'()/"I/1I ic" .II' I xl'II/lI
II" fX",'cito - ('f)1csell'lI tle ;'1.~I"II(,{lill d" I ""0/" ti .. '.H ,'('/111
("lI'lll'
do 1'11/.,,/0 I/Ioio/'
('urR" d,' ('R/m{o IIli1ior
('!,rllllll
J""ift',,,,,,,d(/~ /111 "H('II/a tio ".I'r.n·if"
I Ji~('/II/ iuaR 111'1!/i HR'''{''
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L" t:iol'1o

(III I H!';! at~ 30 (ln !lPZ('ll1,hl'o til' I ~!I;;. 'a.d'l
de I~ de fc\ercu'o, ordem 11." 3.. . .. . . . . . . . . . . . . .
Rcvolv('i·'" Vid(' De,~cnntoll.
No 01 erro; hlu di '-Yid Credito csprcial.
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abono (lUI' lião pótl(' S('1' frito ]l01' mais ({n trinta IliaH em
cada armo.
U eommaudnutc
do districto (11' rocrutauu-nto
orgmlisará
previamente
por fr('gupzia~
as listas dos mancebos IJIII'
devem entrar no sorteio, olimiunurlo d'ollns os inscriptos
induvidnmentc
no rr-ccnsonmento,
os excluídos, isentos
tr-iuporaria OH dofinitivamcntc , adindos, di pousados c os
apurados para os serviços nnxilinres, (' ap1'c,~l'lltal-as-1t;L
á conuuissâo conjuuctamente t-om o livro do rr-crufaun-nto,
a fim de 8('1' conferida a sua cxnctidãn ; o secrr-tnrio dR
eommissão dI' roccns amonto rli'VI' compnrocor ao acto (lo
sorteio para, prt-stnr OA 1'81'lar('l'illll'ntoH JII'I'cs~arios e (II'
lançar no livro do l'I'('('IlSI':lIlH'nto os 11111111'1'08
do sorteio,
Lançndos l'lIl uma. uma, lll'rantl'
toda a assl'llIhléa,
pelo
presidente da eommissâo, tantos })(\Jll'is llllllll'l':1I108 s('guidamento quantos forem os rt'(OPII~('lIdos, I) S(~cl't'!al'io proI'pdl'rá á chamada dI' todos )ll'la orrlr-tu rln iJlsloripr:âo uns
listas, (' ordenará aos quI' l'I'SPOIHlt'I'I'11I 11111'tirem da lI1'lI:L
UlII l\UlIH'rO, que será immcdiutnmente
lido pelo prcsidcute 1'111 voz alta I' escripto por ('xtl'J1S0 no livro do reconscruucnto
ao lado 110 1ron l(' 110 1,(osJlcdho mancebo;
t'm
logal' 110 1'1'1'!'IISIlIUlo llólll' rosponder ]101' c11l' I~ chanuula
10 tir:Jl' o llluncro,
SI'l\ paI', tutor, procurado!'
ou l)llfllqu('!'
O\ltra pl'SI'IOl1 !l'g'itilllaJllI'lIt,1' auctol'isalln
para o rt'prt'Ht'1I
tar, c IPlaudo nüo l'pspoJ1lll'l' O\l outrt'lIl por ('l1t', st'rlÍ. o
SP\l llUIlIl°l'O e.·trahido
por 1lI11 mCIlO1' dc dez :umos, Estas
opemçõct< rcpetem-se
tllllta,s vczc~ qltll.llta~ for cm a~ freglleziaH ou grupos de fr guezias
do (!onec1ho ou hairro,
priueipiando
pelns mais ilistautes.
A~ operações do sorteio não se pod(,1\\ pratil'll.l' ul'pois do "01
posto, c não se telldo conchtido no mesmo dia, o prcRidelltc
f!lrá ruhl'iear pelo secrctario
os llap .iK que eont{'cm 08 llUmeros não cxtrahidos,
os l]uat'H, eOlljunctnm
ntc com !l8
li8tllH e t'om o livro do rccellRc:nucnto,
Rerüo ellcel'l'luloJ:!
CII\ um ('ofro dI' tr08 t'ha.ves, "elido UllJa eutregllc
[lO })I'('sideuto e as outrUi\ aos doi8 voga °R,Reudo dcp is guardado
)111 casa (Jmlc }lriucipio\l
a oper:wão, podendo iil'ar ('XpO>lto
á vista do~ illterc, sado!!, ~(' oito pacH nu tlltOl'CR IloH l' ('CIIHcndoll o Ro!i('itarelll;
JlO dia scgllint,to, :t 1JI '''1II1l. horH,
I:! r!Í )Iuhlicnmcnto
ahcrlo UIL pl'l~~cnça !ln ('(ll'poraçllo illcumbida do HOl'tcio, pa)'fl. c"tr l'l'o~cgllil' até fleu lm'mo.
Ql1llllllo :lll ('0IlUlli8~tl ,fi 11~0 proce!lercrn
ao Rorteio llO dia
dl'~iglHl(lo, (I (,OllllllllJHIHute da di\ i 110, ('OJllllli11J(l:tlJtl' elo:;
AI:III'1~~ l'IOlllrac~ 0(\ COllllllllllllalllt' militar 11:1Madt'im li·
JI:ll'íio o 1I0VO tlil~ pa1'lL (,~KI' I\clo, (\ 1'0111'111tam))pllI IJ'P fi
cnHo, 1$(\ :lS ('iI'Clull~tall('ias
o I'xiginolll, ~(,IJI }lrl'jnil.(I ,I;t
rl'~pollHabilidn<le
('\'imillal dtll-i 1I11'l:\lIIHH ('0l'lmI'lU;Ul'ij, (lnll'1Il11' 'i1H' scja fcito por outm
('11I11 III i1:\'110COllstitnill.L lwl()
COl\\mlllJtll\nte do diatrido
d(~ l'cerutaulcllt."
11111cHl'itllo '
Hill Huhnltl'l'no.
Al'tig(l
HIl," 1\ Ri," dn rt'gulllllll'lItn
(lo
Hel'\ il:o~ do l'I'!'1'Ilt:UJH'lJto, IIl'd!'1l1 li," I!) ,,_'.'.
;11:1, [111. [11~)
""nbl'!'. i1111(,';).'",
tIs 1I1:\1J('t'hoH prtlt'l!ulI:lllo
l't'('I'I\I:1 t'
HS jll'nçnH do mo:,I'('ito t' 111'11\,1(1:1., yoluJlt:u-iIlR 011 1't'l'rut:t
da , podCln RllhAlitllir-H(' tO_l'lu i\'illlll'lIh' por IIIH i \'I IIa(),
qUllllllo catl' estqj:L livr' do I!('r\'il;o adi (I I' dll JII'ilIl1'ira
),(~8('..\'a ~ llitO Innlt:l lll:ti- dI' l ..ilJlu I' ('iIU;1I il1lIJO~, tll'-
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vendo par!t isso entregar 08 requerimentos !lOS commandantes dos districtos de recrutamento,
se pertencerem II.
segunda reserva ou se não tiverem sido alistados, e aos
eommanJalltes
das respectivas
unidades activna os que
já forem praças do exercito, acompanhados dos seguint s
documentos : contrato de sub tituição i certidão do como
mandante do distrieto de recrutamento
de que o ubstltuto não foi, na qualidade de ortcado, julgado incapaz
do serviço, ou de que se acha livre da obrigação do s rviço activo c da primeira reservai atte tados do parocho
c regedor da rcsid ucia ou da ua naturalidade
de que o
substituto
" solteiro, viuvo sem filhos , no caso de estes
terem fallecido, II. respectiva certidão de obito ; certificado
do r gisto criminal que prove que o substituto está livre
de culpas,
estando cm cumprim nto de pena, certidão
da. s nteuça
oudr-mnntoi-ln
que mo tr não ser incompativel com o 8 rviço militar i attestado de bom comportaIII nto do
ubstituto i termo de identidade
de p esoa do
me mo lavrado pelo commandante
do districro ou pelo
imm diato a est dll. unid ..de activa; termo de fiança. A
e rtidão de idnd , os atte stados do parocho
regedor, e
do bom comportamento
t nno do fiança .:10 c. criptos
cm papel
lindo
rcconh cidos ; o do eommnnrlante
do
distrioro d r erutamento, o do registo .riminal r o d
ideutidad
ão uuthcnticador
.om o ellos das re. pcetivas r 'jHlrtiçõcs, d ivendo sempre os att stndoa do paro 1.0
e l' ~ dor,
do regi to C'TimilJl\l o de hom comportalIlento ter <la.ta. não unt rio r cm ma.is de tri!lt:t llillR t\ do
rOf}uerimento ln qur. s p('(} 1\ AU},. tituição. 'e o uhsti.
tuto tiv r pl'l' tado todo o serviç militar, dC"e j untar ao
requm'im('nto, alem do att tado de hom ('ornpOTtnm('nto,
a cad rneta militar ou publica fórml\ att!'. tado elo que
con8tar do r~'A'i~todi ciplinar, di p nsando(,lItão 1\ ' rtidiIo d idad. e li d c mmandante !lo eli~tri to de re.
crutam 'nto om rc,peito 1\ p1'o\'1I.1'qur o ubRtituto nào
foi jul~ad iII pa~ do
rviço a ti o o d:\ primeirn. r o
801'\'1\, 'tRlIlbrlll!l.
rtidiio do n' 'it<to criminal o o lU II_
tado ti hOIll omportall1 nto ~e II. uh titui"i'io r. rcalisar
um mcz dPJloi do ub tituto ter d~'i 1\(10 o <'I',,;\'olll'tivo;
porém, t' , t P rt 'uc 'o Il SPgUlU!'l TC I'rVll, dt'"
() re.
qucrilll 'nto II r ae mpanh do da n ta dI'
('lIto, di p 'n.
Slllldoo~(' a (' rtidã
de idade, a do r f!'bto cl'Ímin, 1 t· 1\
de bOlIl ('ornportarn 'lItO.
H(, 08 uI! Ututo
n ~o npr 8 ntnr '111 n
u d~' ti 110, fica
8em Ift'ito
lIuh titllit;à\l, e o 8('('rt tario (1:\ ('(lrnmi8 "0
d r(' II
ln 'lItO, a r qui. içã
<lo ('ommandntlt(, do di o
tri 'to, illtill1 rá o I b tituiun, qu ndo nno iI('ja pl"nçn. do
ex reito a~'ti\'(), ]laTI\ no pm
d I) Itnl"('nta
oito ii rn
reech('r gUill de Ilpr/' IIt çito; a, im ('orno tica
ln rlr( ito
qUI\~l(lo o IIb8tituto, t~'IHJO' (' apr
ntad 110 (II <1(, tin ,
for JI~I"~do incapall do ~'rvi 'o, 8 'IU)O nt~o uli taU() O
8U~ htUHio, IIU(' .s Jl d( rá rrqu r.J" no\'1I. uI> tituiçilo d •
P~HI d II. selltar I'rac,' ; igut\lmcllt
1"1\ ali tado () uhstituulo 11\' o Buli titllto for julgado jll('apaz pi la jllllt
militar II ."lIn, dt'ntro de
i. III zc defloi 110ali tam 'lIt •
O 8uhl!htuto 'lu se não I\pr' r!lt r d'p i dI' 1\ vi do {
10

•
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conaiderndo desertor. Se depois do substituto se te I' alistado se provar que os attcstados certificavam falsamente
as condições requeridas,
ou quando t nha oecultado o
ter prestado pessoalmente
o serviço militar, fica igualmente sem effeito 1\ subetituição,
e o substituido
é obrigado 1\ assentar praça pelo tempo a qu nnteriorrnente
catava obrigado, S ln prcjuizo da responsahilidade
criminal a quem competir a falsidade. - Artigos 128." a
131.0 do regulamento
dos serviços do recrutamento,
ordem n.s 19 . . .. . •....................•....
óf> , f>(j9,
Sll))p}("'ntes -Vide Preenchimento de l'acaturas.

Su»rcJn.o cons("lho

(.1("

Justiço. ulilUnl"-

Na capital do reino 11aum tribunal superior com esta denominação, com jurisdicçâo
nas mnterins do. sua competeucia no con tinentp do reino, ilhas adjac ntes
proviacias ultramarinos. E composto de um preaid .nte, g n ral
d divisão 011 viee-ulmiruute,
Jl rtcnccntos {L tre .tívídado do serviço i seie voga s militares, offlclnce gen '1'a
no serviço activo, tres do xercito c tres da urmadn i d i
vogues togados, um juiz relator o o outro S II djunto ;
um promotor de [ustlçn e um defensor otlicioso, officíac
sup riores ; e um secretario, oíficinl do secretariado
miIitar.
Quando houver de SOl' julgado algum olli 'ial d pntent IIUp rior li do presidente ou vognes, ão st s subatituidoa p h~
scguint
fi,rmu: ac o accu ado for marechal do x rcito,
almirante, ~cllel'al d divlsão
u vice-ulmirnnte,
o )lI' eidente {.um mnrechal do cxerelto ou nlmirnnte, 1\:\\' 11110' ,
e, não havendo, o g n01'1\1de divisão ou vic ·nlmil'tlnt quo
for mais anti~o, e vognc8 os tres gcn<,rl\clI d dí"iBão n
viec-nhnil'nntes
quo na scala do nntigllidndcB
gllirem
immcdio.tnmonte ,Itluell e 1I0a t)UIl 8 nã eonl.'onl\ inl} •
hiJidndo logouli 80 for g neral d' bl'igadl\ ou contl'l\·almirnnte, o Pl'csid nt é taJllb Jll um m:u·oc·h I do xercito ou
almirante, hav mIo-o, ou um g neral cl diviHil.o 011 ,.j nlrnirl\nte, e vogac8 tr 8 g 11 raCH d di"i ão ou yie ·al.
mirllntes. Nao ha\' 'ndo g nera 8 Jl ell'ecth:idl d d B t'"i(,'o em numel' Imm ieut pnJ'lt ('0011'1 t:~r
I'on~ Ih ,
~e)'ito nomeado 08 l' formados d )lUt ut corl' poudent
que 8 jam maia alltigo~ qu o ac ti nelo r siduJII lI:t ir I
<11\ didRão militar
que tiver
u
{ou
m Li ho: .
O pr lIic1<'lItCC vogaea militlu'" silo 1I0lll nd pOI' del'r< to
I'('fcl' 'Iltlndn pclo8 ministros <1.\ 1;'11 na (' IOnl'Ínhll, C
.r·
eerão estM <,o.ntni liões 11II 1'1\11to dois IUlUOIl
el III 'nc 8,
o nilo podem SOl' n II\('IU!OB pnrB onlrll
'ommi ii s cl
Ornlllllllc1o,illsp çito ou dir ('çào, f)n 111\ t'julIl 111\ }ll'0pl'il\ séde oll(h· funN·ion. o tl'ill1\11nl, . II cllllluluv(li8
JJl
08 l'nrgos d juizes, 11:10Ih· dalldo e tn II ('lIl11ulaç o direito n m:\iA'
lH'imcntoH; IIlIl ~. nlgulllf\ 11 1'1~8ichult, m··
g nte <10 IIcl'vit,'o
i~ir lIue 8t'jUIll lwmo dOR ]l1\r. '1'11\1.
qu r 11M ('olllllli sli's fór!\ d
{'dl' do trilJllnnl, II ti ,('reto
dn 110m n.,.ãu !le\'(' ti 1·]llrnr· (' IL (']1\11 1111\ !III II 1'( ~ilhl(l.
e ul'gcllt'ilL d'ce~e 8 rvit;o,
() pr!' iI! Iltt' e Yog ('8 militll!'(' , II ('!II II lIolfl
hCI\~r,o~ eol'l'l' p IIdclI!(' t't ~1I1l 1m! ntc fi I
rios a qu
p rt'lI( l' mi pOI' "11\ ('llIqllllllto

[)GO
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militares reformado
1)80 mudar m d destino, serlh s-ha abonadt , alem do
Ido, uma ratifi ação meusul
d 70$000 r "is ao pr ideute e d 50pOOO réi no vogaes.
.
Na falta do promotor (ou se for d ~rnduaç:'io iuf rior (~do
liceus do)
do d f 11 01", quando t mporuriamcntc
impedido , o mini tro el gllCn8. nomenrá qll 10 os ubstitun.s-«
rtigo :!!5,0 a ~4!l.n 2;")3.° 255.·,256."
25 ' .• do codigo ele
ju tiçn militar de 13 de mui ,ordem n.· 10.. ~73,271, 27[),
JIlIZC

2ili
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oito 110 activo; os substituto
S rvem I I . tempo que
faltar aos substituidos,
completando
e stes 111\ seguuda
reserva aquelle a qu eram obrigados; os r 'mido!! servem
doze aunos na segunda reserva, sejam 011 não refractarios, descontando-se-lhes
o t mpo que cstiv 'ram no activo;
os dispensados
do serviço activo servem doao annos nu
segunda reserva, porém, se a disp n a for obtida depoi
do alistados como refractarios,
sorvem mais trcs, dese ntando-sc-lhes
igualmente
nquclle 011\ qlle estiveram DO
activo. O tempo de serviço activo e da segunda rc .rva
é coutado do dia cm que se presta juramento.
Desconta-se
na ] eserva o tempo <tu' as 111'a~'asestiverem
no serviço activo como rt-admittidus
ou por ter 'JlI eontrnhido nova obrignçâo d'cste serviço, bem ('01110:1<{l1011
qu por qualqu 'I' eircumstnncia
estiverem a mnil1 no net i
VO, com as excepçêcs
indicadas 110 e (ligo d(' justiça miIitar ; à <ln segluHla ro serva chamadas
ILO ar-ti v o corno
supplcutes, 6 contado para O eornpl to da mesma reserva
aquellc (Ino n'clla perman c rum ante de t' 1'('111 chamadas. -Artig» 6." do regulamento <lo ervi 'os do 1'0 .rutamcuto, ordem n.? 1
..
.. f>O;), 506
TClltO 11te".. - Vide O()It(liç;if,~ .'11'1'11li )1((1'(( I( JII'OIllOÇÜO d08
OJ!iI';IIUI cOlIl/mll'lill'H I' lIilo COIII/III!I'It/Ps-I,;7IIilrll
d« idade,
T(oJH,'n.t(.~
('()r()u(~ifOJ
- Vi(le
Ufllllliçl)r"
!I''/''II'S 1'''1'11
a }JI'OIlWÇIW tlo~ o.diâw·1; cmn/mtl'/I/('b
{! lti/.O ('QIIl/llttrlue
Limite,. di' idlUll'.
Trnu ...t\' .. 'noinfoõ d< f'uu.d() -Hito tmn f']'j(las
das sohra' das v('rbas vot:tdas para n <l1'~I)('zn do miui •
t 'rio da. ~ller1'1\ rplati v!t ' ao ex 'rcicio (Ie lH!ll-l H9fi, d ntl'o
dos lII('smo~ capitnlos, (' cujas liqllÍlhtçi)('s 8(' 1Il0~tl':lm snp('riol'l's ás 80lllmas aul'tori alIas, as ,eguintt
im!>ortnllrins: para o :Lrti!!,'o 4.": lo 3.· 800M)()() l' li ; para () arti~
5. do U." 4GU 000 réis; par: o artigo H.": ,lo 7." réi~
12:;)()O (lOO; para o artigo !l.": cio H.O ·j:ftOO 000 rói~, cio
7," :l:OUO.sO()(J réis, do 10." 2:()()(J'OOO di
(' tio 11.· ri'i.
4 ;O()O~OOO; pa.ra o arti~o 1 .• : do 17 .·SOO 000 r(li~' )lar
o artig-o lH.·; (lo 21." 2()()~( )() r "iR; para o artig- :W.":
do 27." 2;)1:jO()AO()() rl\is do ~H.· lOO~()OO I'{oj • tio :W." I",i
a(){)~()OO (' do :10.u 1:()(lOAOOO I'éis. -I) ('l'l'lo ti" 27 (I!' d z("Hhro d ' lHU:>, orclt~ln 1l.U 1: (I.. I HHH. . . . . . • • . . . . • . • •
2
H1i.o tl':lnsfl'l'ÍdR9 da,' 8ohr:t~ (ln V( I'has voto .Ias II m n. ti 'sP('I.:tN (lo lIIilli. tl'l'io <I:~ '1\('1'1'11.rl'lati\'
II ao ( (1' i('io (I
1~\15-1htH;,dl'lIh'u ,lo me 1110 Cllpitlll s, l' lIjll Ji<{lIill •
ÇÕ('8 IH' mo~trllm IIIIIH'riOI'l'M 1\8 IIInJII
Illldori, '1,1
a
Sl'gllilltl'1i importalll'ia
: 11ILm () ILrtigo 1.", 1i::,OOA()()(1 ~"'i
do :l.•,
para
I'tigo lU.·, l:(Xll,l 000 r(.is (lo If).·_})l"
rI' ,to de :lO dI' jUllho, 01'11 11111." ~1 .•..• , ••••.••.•..
, . • ;1;7
'I' ...
·n UI"II)())-t (0", - Vid ()tlfllilllw8 ti,. /"/'/'11.
As pr:II;IlS (h prd n ~III III,!LO go (!t' 1i('l'lIÇll, { rOlH" ,Ii<ln
o h'nnKl'0rt(' na!! IIIIIt ~ It rl'('1I do,' tatlu l'm ('mlfnnlli.
tl:lIlt- (lo d('cI'I'to (h' ~ t d(' nhril dI' IHHH ((lr<lt'III li,· 7) ,I Vi
fOl'lIt"'Ir'81' IL ('ollllll'trllt"
r('1fIIi i [n. l'sl'r"\'l'utlo
II !lO
filio dn III "11111 a I )lor fôrma hl'lII visi~·..I, ('0111tilll:\ 'l'I'IlII'lha, 1"'()/IIf110 1m!J11I1 II/O, t.llltO 110 origilll\l ('CImo 110 dupli~"l(lo a fil.1I (II' qu!' 1>0. :Lili ]ln;.:- r lia (' IIIÇIlO 1IlI'Int!, di
Ullportlllu'llt
(Lo traI! port f('«(uisita41ll. 08 I Iii" Iln 1'1'0:

1.' ~ rie
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u
Ulli:f'Ol."Jl'1cs-As
guarnições de galão de oiro <las g'olas
dos capotes dos mestres c rontramcstl'cs do musica devem
acompauhar sómente o bordo auterior c superior, tanto
n'uma C0100 n'outra face e na oxtcnsão ip;ual á da sua
largara,
isto é, de 0"',08 cm cada bordo. - Disposiçâo 2."
da ordem

li.· [) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

v
V<,uchn
1110 por ne lIJUnlnçtlO-Dul':mt
o
exercieio
de 1 U6-1!:!\l7 não pódo 'x('('dcr a 1:50(),)()(X)
róis annuaes a somma total proveniente l]e 1\(' umulaçõcs
d qnaesquer vencimentos de actividade
com o de iu-

actividade,

pod 'lido, porém, o funccionnrio optnr })('IOH

de activitlad
quando
xoodcrom só por si a quantia aqui
mcneionnda
(' até ao Jimit uI2:000
O(JO l'(·iB.-Artigo
20."
tia carta de lei d 1:1 dr maio, ordem n." 10........
. ..
V <'U('lnl nto nUl -buo-Nl'llhUIlI
funr-eiouurin
podl'l'Ií 1H'l'relH'r durante o 1'. ('I'pipio de lR!tG-lH!l7 por ordenados, emolumentos (tanto aduaneiros como judiviuos},
pensões, soldos ou qun squcr outras rcmunernçôes paga~
pelo estado, nem por ae umulaçê s, sonunu (',('1'(1 int a
~:OOO 000 róis aununcs SP estiver m : erviço uctivo
a

1:500.000 réís, tambem annuaos,

110

for aposentad , ,iII-

S'

hilarlo

ou reformndo, [imites
estes (111(' serito liquidos d
todo.s as imposiçií II ll'gllos. Exceptunm.se, ]lor{'m, <I'psto.
disposição o cardl'al patrial'phn,
OM !\l'l'clJÍ8poB I' hispos,
os pl'l'sitlentes
do supremo
trihullal de jllstiç:~
, do 8Uprelllo conselho de .iusti~lt milita!', os mcmbros 110 I'(J]'P
diplomatieo e ('on8ular, os clllpl'llgados (Ias agI I\('ias li·
nanrciras 1'1lI paizl's ('RtJ'nn~l'il'()s, os g'('I\I'I'I!.\·SdI' tl'lTa
c mal' ('xeI'C(']H!Ofuno '(;\'s de eOll1llliullto, os ot!i(,i-!(' da
!\Tlhl\da cm comlllis ão dI' mb.I'<[II(' nas ('olOllin8
110
portos ('stl'angl'ir08,
'OS govI'l'lllulon's
das )ll'oviJH'hls uItI' m:\riIl0.8, quo 1)('I'('ph 1'110 os v l\('iml'lIto~
qUII 1111'1:1
fo
rem tiXI\.()OM, IIjl'ito ItR (li ]lo~iç"í('H (lo I\l'ti'0 l," d earta
dI' 1 i de 26 <I" r,v 1'('il'O ()(' IH02 (urdI UI II.· ), I
lili11illtl'oa d' stado plrl' ti vos, !]II~ ])('1' 'PJ. '1'110 liquido
dI
impORtos, ~:500 (X)() l'l'is.-Al'li 'o I!l." dl~' I'nl'ta de I i

(lo 1:1 do mo.io, 01'(1('11\n," 10
Vell(·hucIl1

,

,

,.

1:J~1

01'1:

Dos a.lumn08 da osoola do oxoroito-O
'III!' ti\('t'l'III Il
A'pllhuu;ão .dr ,prillwiros Ill\l'gpnto ('!lIldp, :100 r{.j 1 i:ln~R; ?S !"'lIIICIl'Ofl l!Ilrgl'lIto ('adctes, toO d'i (linrio ' I.
pl'llIl1'll'OR IIlu·gellt.o clul IpI ('OIII Il ('III' n .!tI illtlJlilli t mçao lIIilit!\I', (!t'Jloifl ti' tprmin 1'('1llo ti\'ol'illio
r)O(l I'{'i
diul'ios; os n piralltl' II. omeial, SOO l'l~i dial'Ín'~. -~\I'ti.
gos :10.·, :17.", 44," c f>:J.· 11n. carl:1 dl~ l( i d"~ 1'1 .I., IImio,
ordem

!l.•

10

11;, 11Ii,

11 ~l
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1.> 8('rill

dos do parocho c regedor, certldão do registo criminal e
attestado
do bom comportamento,
cm que o reconhecimento póde ser substituido p lo sêllo ou carimbo usado
nas estações cm que forem passados, seu do só recebidos os que tiver m data anterior a trinta dias II. do requerimento. Quando algum mancebo apresentar utte tado do pobreza passado pelo administrndor
elo concelho
e parocho da sua resid ncia, certidâo de idade c couscntimento dos paes ou tutores, ó dispeusado da nprescutução dos demais documentos, os qua B serão requisitados
officialmente pelos commandnutcs
dos corpos IÍs auctoridades adminístrativas
o judieiaea.
Os alumnos do collegio militar são alistados comprovando
a idade exigida na legislação 1· spcetivs e os mais r .quisitos legaes, segundo a arma 10 que 1'1" tond rem servir;
e aos da casa pia d Lisboa c ao menores a cargo dos
asylos ou da rasa de eorr 'l'ção exige-se sómcnte o. certidão de idade, licen~a coucedida pelo pro," dor (SI' lião
tiverem fauiilia ou tutor que legnllTH'utu po: sa (lar nuctoriso.ção) o atte tado do bom eomportnmento pns ado pelo
director do estabel cimento. QlIl\lIdo se r('('onhl'ça a falsidade dos documentos, o alistnmouto ficll. sem effcíto e o
criminoso será eutr guo ao pod r jutlir-iul.
OH volunturlos
tê cm o direito d cs(·olhcr Il. arma OH corpo
em que desejam servir, salvo ~( u sua robustez nito corr sponder 1\, condições reclamndns para o ~('n iço d'essu
armai e os quc pretpnt!crem o.listll.r- (' com a idali(' ele <le:Ileseis allnos completo, • sabru!lo ler e CSCI· " I·, c lizl'rl'm
a respectivo. ti elaração no af.'to do nlistnmento, potl lU
ser trans~ ridos para a prim im r H rvo. ~(', d pois de
um anno d a rviço ciTectivo, satisfizl'rcm 1\ um XIUIH',
nos termos regulados pelo lIIiuitltcrio dI glH'I'l"l\, elll (]II
se 1116str m perfeitamelltc
ex~r('ita(loR 1IllS c ('OltlS dI' companhia, bat ria. ou esquadrão, segundo 1\nrmll. m <[UI'
r·
virem, não se contRudo como t('IlIPO <lo ~rn ir;o O de liecnça. do. junta ou r gistndll, docuça 1108 ho pi ttl ti, auseueia ou Rerviço estranho 1\0 d:\ 1i!rir:l.
Oa que, delJoia ti r ,('ellsclulo , iiI' a\isttu·1'1II corno yoltmtllrios o qn p lo f\orteio lhes pCl'tl'lIça II ohrigllt,'ilo do ('1·viço activo, <'jl1. OH nãl) ("01110 81lpplrult's. p>l~ I\In 1\ !I\,. l~
classificação do rc rut:ulos, (lt'v('nt!o o ('ollullnudnllles dos
corpos COIll0\1I1Ii('[lro nlistnnwllto lí )·"8\J('cliva ('Oll1lllis8ilo
de reconAORlllonto, ti. fim (II' q,H' o~ não iuclUllnl lU) ('(>111potontlllivr.o se "irula nill) I:sti\'f \"('111 il1!!cripto I !laIvo ,. forem deap (hdoll por ter h,wuln ( rro 011 dolo 110 Illistll1ncllto,
pelo que de,·cm postel"iormcntt' . pr sujl'il08 no p'·l\cl'ittl
do reeruta.mento, ca~o em IJIIII 08 r 'fl'ril108 l'OI1111l111l11nllt s devem preveni .. 118 eOlllllliss(, 'tI.-Artigo
lHH.° II 110.•
do ·regulamento
tio 8,'rvit;ol! ,lo r crutallll'lIln, o!"(lt'lIl
D.O 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5(H, 565, !íti!i,
;lü7

s~:cnET.\RUD'EST.\DO DOS l\EGOCIOS D1 GUERR!\
18 nE .TA TEIRO DE 1896

1.0_ üeer to:
,,·ml.lria II'clalIQ ,ln n n io '!,I um.l- nlpalfl~ão tio gduilll'le

ORDEM DO EXERCITO

2

o ministro

e secretario

d'estado

1.- Serie

N.o 1

dos negocios

da guerra

e o ministro e secretario d'cstado dos negocies da marinha e ultramar assim o tenham
ntendido e façam executar.

cm 23 de novembro de 1 %. =REI. = Luiz
Pimeniel Pinto = José Bento Ferreira de Almeida.

Paço,

AUg1lStO

Secretaria d'estade dos nrgocios da guerra - Rqlartitão do gabincte
Querendo dar á brigada do nrtilheria de montanha um
testemunho
publico do singular apreço
consideração
III
que tenho os relevantes serviços por ella prestados na xpedição a Lourenço Marques, concorr ndo com a sua 1 aldade, dedicação e valor para ass gumr o nOSSOdomínio
n' aquellas regiões: hei por bem, para pel'p tuar a 111 moria de tao distinctos serviços, conceder á r f rida brigada

um estandart
O ministro

111

1 02.

e ecretario d'cstado dos n godos da guerra
assim o tenha entendido e faça xocutar. Paço,
m 16 de
janeiro de 189G.=REI.=Lttiz Augusto Pimeniel Pinto.

Secretaria d'estado dos negocios da guma-Rrllarti~ão

do gahinete

Tendo eh -gado ao meu conh 'cimento qu, o ntro C0111mercial do Porto d 'seja offerocer uma bandeira no 2. o hatalhão elo regimento d caçadores n.?
para por}> tuar a
m moria do brilhant s feitos praticados ultimamente
nn
Africa ; o sondo para mim muito agraduvel nssocinr-m
a
todas as manifcstaçõc
d 8p1' ço dada III! forcas do sx 'r'
cito qu " d um modo tão distincto, se portaram
m Io-

a,

(;mnbique

defend endo h roicnm mte a honra. da band ,ira

nacional, 'I:!U t ntando com inoxe clivei bravura os dir litos do. monarcliia portugu za:
Hoi por b 'm tl ('r ,tu~ () sC'guinte:
Artigo 1.o (~lIe
~a ac ita a blllldoira ofl'el't' -ida p ,lo
centro cOillmcrciul do Porto ao 2.0 batalhão <lo l't"rim nto
de caçador s n.O 3.
Art. 2.0 Quo o r ,fcrido batlllh: o use da lU 'sma bandeira om cllmpanha, (l 111 tudo os acto tI s r"iço tl <lu
con('orl:o~' isolado 'm t mpo dt' pllZ.
m1l11stro e secr tario <l' stndo <los 1\ g\)('ios d/L gllCI'I'1l
~SSI~ o t Dha entendido
e faço. ex ,l'\ltnr. PHÇO, 1Il J(i d
jUllCIl'O de 1 OG.=HEI.=Lltiz
Augusto l)iulI:IItel Pinto.
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Secrelaria d'e 'lado do negocio da guerra - Direc~ão geral- 2.a R~parli~ão

Publica-se novamente, por ter saído com algumas inex, ctid iee
na ordem do exercito 11.° :H de :31 de dezembro do :lUUO pro. imo
pnssado, a tabella da composição dos dístrictoa de recrutamento
•
reserva anuexa ao regulamento
dos serviços do rI erut mento 10$
exerci tos de t 'na c mar approvado por dccr to de ~ü do mesmo mez.
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3. o -Dircc~ão

da adruinislra~áo ruililar-Scc~ão

L' ' 'ri e

do gólbillClc

Declara-se que a companhia nacional de caminhos de
ferro concede o abatimento de 60 por cento na sua linha
de Santa Comba a Vizeu aos officiaos combatentes
não
combatentes do exercito, conforme a doutrina do artigo 1.,)
do decreto ele 6 de março ele 18 0.
Bectíücneões
Na ordem do ex rcito n.O 21, de 31 de dezembro do anilo proximo passado, pago 721, lin. 23 e 24, onde se lê «cofre, e n' ste caso
nquella guia, na iutelligencia»,
dev 1 .r-s «cofre, na iut lligencia»: pago 72G, Iin. 12, onde se lê «artigo 111.0", deve ler-se «urtigo 112.°.; pago 731, Jin. 23, onde se lê «praças, incluindo o~ urgentos,», deve ler-se «praças de pret, incluindo os aspirantes II. official,»; pago 732, lin. 15, onde se lê «artigo BD."», devo ler-se «artigo 150.°,,; pago 7(j2, lin. 1G, onde so lê «secretario da cnmuru municipal.», deve ler-se «secretario da conunisaão de re icuaenmcuto. ,;
pago 7U3, lin. 7, onde se lfo «secretario da camnra municipal d'e-te
concclho.», deve ler-a «secretario da commiesão de rcc nacameuto
d'eate concelho.".

Luiz Augusto Pimentel Pinto,
Está conforme.

o direotor geral,

· DO NEGOCIO DA GUERRA
SECRETARIA D'EST/\DO
3 DE FE J<.REI1W DE lt 96

,/EI

RDE31
(1.
Publica- 'e no

','('1'

ito

1

T

ric)

1

.'

O

a guintc:

I.O-Alval'á
lIini.tfrio do nrgocios do reino-Dimção gml de admini.lra~ã6 politica c ci,il
I.' IIrparti\ ãa
Eu El·Rlli

fa~()

lfl
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Pelo que mando aos ministros e secretarias d'estado das
differentes
repartições
e a todos os tribunaes, auctoridades e mais pessoas a quem pertença o seu eonhecimento
c execução, que o cumpram e guardem e façam cumprir e
guardar
inteiramente,
ficando em vigor todas as disposições, não revogadas por elle, do alvará de 28 de julho d
18:32 e de quaesquer leis, alvarás e d cr tos promulgados
Acerca da instituir/lo e reforma das ordens militar s.
Dado no pac.'o das Necessidades,
cm 1 de fever iro de

18DG.-=EL-REI.=Joào
Branco.

Ferreira Franco Pinto Ca tello

(Legar do sêllo das armas reaos.)
Alvadt pelo qual Vossa Mngestade ha por bem r iformar a antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada
do valor, lealdade c morito, p la fõrma retro d clarada.
Para VOSl:l1\ Mag. stade ver.

João C01'1'eia de Oliveira CU1tpel's o foz,
2. o -

Direc~ão da adlDinislra~ão RI ililar- 2. a R('parli~ão

Declara-se:
1.o (lu e as rações do pão forn cidas pela padaria mi.
litar no mez de dezembro ultimo saíram a 32,Gü róis.
2.° Que as rações do forrngeus forn cidu no 1Il smo
mez saíram a 2G7,83 róis, sendo o grão a ~04,bU 1" ia
c a palha a G~,\)! róis.

Luiz Augusto Pimeniel Pint»,
Está

conforme.

o

direotor goraI,

J.

.0

no'

ECIlEl\RI,\ I),EST\DO

5
·EGOCIO' D1 GUERRA

2 ])J~ ilL\H. () DE 1 96

l.O-Carla
l'r ,iii

ntra

110

de It'i

r n l"IIIo lho mini (ro.
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seeretarios
d'estadc
de todas as repartições
fi fnçnm imprimir, publicar e correr. Dada no paço das T ccessidnd 's,
em 14 de fover iro de 1 96.
EL·HEI, com rubricn ('

guarda. :....= Ernesto Rodolpho Hintze liibeiro =- João Ferreira Franco Pinto Castello Branco = Antonio d'Azel:edv
Castello Branco = Luiz Atlflusto Pimeniel Pinto = Jacinto
Candido da Silva = Luiz Maria Pinto de Soveral =A,'thur Alberto de Campos Henriques. - (Legar do s0110 grande
das armas reae .),

2,O-Dcerelos
~lilli,lcrio dos nrgorios da fa7.ellda-lldminislra~ão gml das alfilnd~ga,
r cOlllri~lIiçiie indircclas- 2.1\ IIrllalli~flo
Sendo d urgente necessidad t mar mais activa
pcrsistcnte a vigilaneia sobre a xccnçao aos serviços fi scaes
11013postos que, por muito distanciados das sédca <lu' unidados prin sipaes a qu> p rtcne m .. lllio s mt -m flicazm mt«
a a \'1\0 dirigente dos ofliciaes ; n 'c' rsidade tanto mui illti tanto

quanto tem .ido rcsc mt 's ns attribuiçõcs
'onf!'l'idas P las I ris :í.s pl'a~a de pr t, 'quanto
mais arduas e
melindrosas
s tornam as fun çõ s fisca s no, p stos mianos, pela natural animadversão (!n· s povo, ortlinurinmente dados !lO contrabando,
votam ao I'c:;,oal (la gn:m!a
1i. cal, d onde r ~;ultalll amiudados conflictoH, nas('i(los ltll:;
d~ abn 08 l' cipl'oCOi:! C outros da f/lIsa 'Ol11pl'l,hl'll ào lIa,
h'ili, o qll, tndo 'l1lllJll'(l ('vitar 110 tripli l\ illt('I'C8Se (los (lireitos da fa7.o11l1a, das r('galias
dos citladaoB !' do pI' 'I'\Ligio
da for(;1\ anllnda;
'ollílÍd l':lndo (lltc a vi 'itn ' in p c~ào illlposta {rilll!' tralllH nt alH, commanrlanl
cl' companhi:l, som (lei.·ILI' II!l'Ulllprl'h('IHlpl'
o 'l'vic'o pI'opri III 'lIt\! fis('al, Vl'l'tI:t mai
~s}lo('ialllwllt(l sobn a :ulmilJi Ira): o L' fi llis('iplill:l ;
. C01~l:!iu 1'IInJo ([lU', para :01' l'flic:ll. n. dil' c~ao do ""('1'-

VIÇO hscal,

l'onv'm s .' l')a por ist 'II!PIIH.Jllt
ilHlt'pCIIdos aS8umptO:i 1Il rl\ln I\t, ndlllinil'ltl'lltivo
( di l'iplil1al'c~, o c.ia ('Oll1ll1 ttida a ofli ,ia qll t llhum ('nual
(·o.llh CnllOl1to do mcsmo
<'l'vit,'o p dn J('gislll)t o I'C,I)('dente

ch\"a;
on8i(~l\1'111Hlo tamh m qll

It

imp0l'tlllH'ia

lo

ii

'l'\'i 'U

comm()t.It(~08 a~1:I ('apita 8 l'lll l'Ollllllis"IO na :?a l'('parti!,'1 U
da ad.mlJlH;traçao gemi das IIIf':lll(ll'ga , ppla SUIl 111ltlll' '1.1L
1'.1.>'.('lal, mostra, a 'ol\n'nit'Jl(·ia
da '011 'l'\'IL<;/ () (1'(' te
OIiICt:tl'H

pelo

llllU01'

t 'l1I}lu

pOli

inol;
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'onjdel':mdo,

1',

HI

:1

a

finalmente,
quP sem augmento
d
H111 litoral' gl'ilndem
nt
rviço :
no, t n-mo do ~ unico do artico 3,° do
27 de
t mhro de 1 lJ.l, decretar o ~ .

.im

• 2 .: ('olllpanhi,
(lo hatallt: o n.? 1;
• ;>,:1 «outpnnhia do 1111' mo bntulhão ;

('la "

vabo .
Art.

<'tinI

:>,0 (
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Art. 7.° (transitorio)
Emquauto
não for preenchido,
pelo modo indicado no pr sento decreto, o quadro fixado
no artigo 10.°, assumirão a direcção dos districtos os capitães com mandantes das companhias, qu furem mais antigos, no respectivo districto.
Art. 8.° Os majores qu ,nos t rmos aos artigos G.O c 9.°,
continuarem
ao serviço da guarda fiscnl, s 'rão COl) idemdos em commissão propria do quadro das suas annns e
addidos aos respectivos quadro',
continuando n go ar, 111
conformidade
do disposto no artigo 3 .0 do d crcto de g
de setembro de 18 ü, dos m -smos direitos e vanu o- ns,
como se estives 'cm ao erviço do minist rio da gu na.
Art. 9.° As disposições do artigos 5.°
8.° flão applicaveis aos capitães cm serviço na ~./I r 'pllrtiç:w da administração geral das alfandega ,o quac:,;, d pois de promovidos a majores, eontinunrão a l' rc bel' o, y ucim ntos a
que, á data da promoção, tinham dir .ito como cnpitã 8.
Art. 10.0 O numero (le l1wj01'CS C0Il1111lllHlaut'H (1· di tricto não poderá
xc sder a seis ; \ n {lois o do Jt1:~iorea
em serviço na 2. a repartição
da nduuuistruçào g ral das
alfandegas,
por ffcito do artigo untecedonte.
Art. 11.° Para
ffeitoa administmtivos
(' disciplinures
é
mantida a actual divi ','o dos batalhões
.m companhias,
Art. 12.0 A admini trn<;ão gl'ral da :tlfimdcgn
laborará as instrucçõ '8 csp ciaes qu\:' d Vt'm r 'guiar o l'\'i)'o
dos comlllandantc'
d· di trieto, b\'m como
slab ·Jc n't
qua s os district08 qur. d vum er comlnand:lll s 1 or major ·s, e qUites por t'/lpitac .
Art. 13.0 Fi 'am as, im alterado!! 0, quadros a que,
reft>rem n' P 'ctivam 'lltc () artigos 17.0 • 7." do, dCl'l' ,t
<1e 24 d' dez mbro d(' 1 H7, 'n.O J <l 27 dI s'({>lllhro
de 1894, . a tahplla.' I a V, de' q II • tratam (J urtigo
.",
38.n o :Hl.O do dc<'l'l'to n.O ,1 tia prt'('l'd('llte data.

O

}l1'(·,iÍdt'llt

do ('omwlh

d

Illini. t.ro , lllillil"fI'o (

'-

cretal'Ío d' t:Hlo dos }wgo 'jOt! da fllzelula
. () mini, tI'O '
secr tario d' " tado <10: n gc)('io (la 1;11('1'1'11II, I'illl o t '1llwIII
elltendido
• fa<;lI111 l'." lltar. Pa~(), 'lI\ ~()
t!\,zl'mbro ti
] 8!)5.
EI'IlI'si() H()c/olpllO J lil/till RilJt'iro
LlIiz jlll!J1I 'lu

=

ao

Pimentel Pinto.
~ml.lria d'tstado dos Rfgorio da guma-Dirrr.

"Rf'ral-t.iI II parlição

COllvin<lo eontillHIlI' a lll'l'\ lIt'h l' II V:IClIfl1l'll dt' ali' r'
que OCCOlTlJl'Plll na, /l1'1II11 <I l':wnllaria
• infillltl'l'in,

1,' Sel'Íe
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ral-
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V í-kri

pelo director geral da mesma secretaria d' estado, o g
neral de brigada, Francisco IIigino Cra v iro Lopes.
Paço, em 15 de fev reiro de ] 896. = Luiz Augusto Piuientel Pinto.

>-

Secretaria d'eslado dos negocios da guerra - Repartição do ga~inrlr
Manda Sua Magestadc EI·Rei, pela secretaria d'\: tudo
dos negocies da guerra, approvar o pôr 'ln e. - cução O
regulamento do s irviço de saudc em campanha, que baixa
assignado I' lo director geral da III sma secr 'tnria d'
tudo, o g neral de brigada, Francisco Iligino
ravciro
Lopes.
PUS'o, em 29 do fevereiro de lK!W.
L~tiz Augusto l'i
uieniel Pinto.
1;-

4. 0_ S(,('rl'l<tria "'cslêldo IltlS IIrgtll'jos da ~III'ITil-lIrpal'lj~flo

do gêlhinelt'

Em conformidade
do 11.° :3.0 do artigo 2,° da .artn II\'
lei de 23 de abril de 18 3, iu .ertn na ordem do ex rcito
n.? 7 do JnC' mo :\11110, declara so qn cstú puhli '(1<1:1a
Lista geral de antiguidad
dos ofliciaes ombatenti« . nao
combatentes
do c_ .rcito, r f rida a :a de d .zvmbro do
UlUlO próximo
passado.
Sendo possivcl qnl' na clasHinca~'ao do offi .ia 'i.o\ Jl:lO habilitados com o curso da 1'(' P criva arma hnju algumn
inexactidão, d clara- e igualmente qn' OH <]ll S julgu nu
indevidnm nte classif '/I.(los dev 'lll fllZl'l' <lil' ctmn 'lIt(' a
csta rcpnl'ti~';tO do gnbin ·tl' a ~Ila l' '('IHlna~': 0, b 'lll como
sobre qualquer olltm ii'!' 'Alllarid<lcle (PIl' por\' ntul'a ali
se (')1<'ontl' , pal'a S 'I' d 'vidam 'llt' r' ·titicada,
>1;

r>.

0_

Sreretaria

d'estado dos nfgocio. da guma - Dirtttão

gtral-

2,1\ RtJlarliçíCl

Sua Magcst(uk El H·j d ·tcrmina quc sljll 1ll0l1ific:ula ôI
v 'rLa do II. o 23, :t }Ing, fl20 da unI 111 (lu eXl'rei to 11." :.?:!
dc 1H92, p:u'a j}etido
J)((I'((
cC)II,~('lho di' [)"II'm lI/I ••.
de ... dI' IH .. ,. }lHI'<l aqudluH }l1':\l:IIi! CJII , Ilns LCI'lIlIl,
do § lUdco do artigo ;~i'(r)," n<.'tll'l>llI dC'tidati nos (!,IIII't('is
dos ('Ol'pOi! a qll ' }I('I'( 'IH.' !li 011 lt qllc 'Htl'jalll acldida .
I

13. o

r"rcr~ilo lia illllllitllsll'açáo IlIililêlr-

I'('~án <1n K"hilll'll'

D 'Iam c (1'IC Il compallhia dos call1illho (le f 1'1'0 (lu
l>ol'to t\ Povoa ' J:'nmali '/ o cone 'dp 1/ aLatim '1ILo d' :10

V Serie
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a

por c ento nas iua linhas aos officiae combatent
e não
«ombatent
do xercito, conforme a doutrina do artigo 1.0
do decr to de fi de março de 1 !),

7, o -Dirrc~ão

d,l adminislr<l~ãomililar- ta Rfparli~ão

Para -xecuçuo do di po. to 8(1)1' fundos d remou a no
r -guIam 'IÜO do :!;) de abril (1· 1 95, determina,
o
guint :
Lv Da' v rba para remonta. votadas nos r)a111 ntos
do minist rio da guerra, Cl';)'O abonada no .ommando g("
1'1\1 de (';lynllnria, por m io (I re .ibo proc sados na dii' ')tlO da administruc
o militar,
a,' quuntins qll for m
para C'~' fim rvqui .itadas pelo me mo commaudo.
~." 1\~ sobra d'aqu -llns " rua qll se d .rcru m cada
anilo -conomicc . «ruo abonada' ao connunndo " '1'1\1 d mtro
do l'e,}ll·(·ti,-o
'rei .io, . .onstituirào assim 1'1'(' ,ila ffe«tiva do < nno economi 'o g'Uilll',
:L o Ao eommaudo g zrul seruo mais abonadn
por meio
II, titules »1'0(' ":;:Hlo n-imensalmcnte us importan 'i:t
I} scuntus f .ilo 1\Os, old» (los nfhcia s pc 1'<1 umpl'iJllüllto
do clipo tu no artigo 77,° tlo I' tl'ltlallll'ntn,
,bem a :illl
lIu' 'aS(), d q lt' tratam
2,0 d 1 nrti ....o ;)(;.0
o aro
tigo 71.°
L O ('mnnwll(lo g('I'al tl cllvallaria
'JIl fa 't' das COl1l'
IIl1lllil'l!( ()('. qn
III
'mo ~·ila, p ,lo 'I)'P I , l' - 'I b r:i. oU
I·ntrl'gllr:i. (lin'dallh ut 110. mini t 'rio dn I' illo 0\\ da fazl'll<la 1\, i IlIl "Ill 11i Il<'i\. n' lIlt:lIIl. '<ln tl':lll f,'I'CII ia d"
.oli!lt'(l(,
110 (','('1' it:! }llIra :I.. "u.l'da 1IIIIIIi ip:lt· ou li"
('aI, ou \'iCl'-\' '.' :t,
:1." Fil'arao }lr()vi-oriunwJlh' no, 'fl'l' ,lo r' p 'l'!ivo
('orpo , }lnra
)'('111 appli ·ada. li. r 'ln 1IIIa
llO~ t 1'Il\ll dú
ii 'ti ..o !1,O c
II pal'Hgrapho do 1'. 1IlallH'nto, iI~ qllanliH
pl'ovclli"lItl" :
(/) 1)0
I'rodudo dI' toda 1\., \' 'nda. (IlH'
nZP)'('lJl
,1.·
,olip('<l" do Co- I' 'ito.
, /1) 1,)a im)lol'lan ,ia da
ohl'a d 1'111:01' tI fOl'l'lI 'rn,
101'1l '('Hill
ao ('OI'}H1,
c) Do pl'O(!tll't" da ,"Ilda (II' llip ·(h lllorto, <m num
d;tllo ltll\t/ll',
II) 1)0 )lI'Ulltll' () (la, "11111 (I
:). J)o 11I"Hlllt'IO lla liqui(IIl~')'
.
ofhcllI'
II (!,Il'
hnja (I !,!'ll' cl 1"
IlU
I 1'1110 (lo l\I'U"o f}ti,O U\I ~)7,0, 'Ildo a illll 1'1 lIcin t tn Iicl'lid. I L
~!,.

'o'

ao

(I

•

U

I

,l

o
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entregues
pelos officiaes nos corpos onde os cavallos tenham passado li fileira.
6.° Para os effeitos da supradita disposição 5.a, serão
abonadas aos corpos as importancias
das sobras das rações
de forragens, e essas mesmas importancias designadas nas
resultas dos vencimentos
mensaes pejos fiscaes que procederem ás eompetentcs
liquidações. Nos corpos que recebem as forragens da padaria militar, as importancias
das
sobras serão calculadas
pelo preço conhecido elas rações
fornecidas.
7. ° Pelos fundos em poder ou á disposição do commando geral de cavallaria serão, por
ste mesmo commando, entreguos
á commiesão de remonta as quantias
qne ella tenha de receber provisoriamente,
nos termos do
artigo 17.°
8. ° O processo a effectuar na tonta geral de anno conornico, que o commando geral de cnvnllnria t LU d enviar ú direcção da administração
militar 1'111 cumprimento
do disposto no artigo 18.°, serú o da liquídação da iucsmu
conta, a qual s rú organisada }10r fórum qu n'ella se incluam todas as quantias das diversas preveni meias que
durante o anno constituiraru
o fundo de remonta, e todas
alo; despesas
feitas
d vidamente docum ntndns, dov ndo
tudo achar-se eseripturado
no compet nte livro modelo
do regulam nto.
Na verba do proc s o designar-se-ha
o saldo em poder
<lo commando geral que passa :l conta do novo nnno economico, o bem assim a importancia um; sobra or 'um ntaes que, para o mesmo fim, temo de ~ rlhe abonadas
dentro do r sp .tivo exercício.
8.° _. Dircc~ão da alllllinislração mililar-2.n

Rrrarlição

Tendo havido duvida no abono d "...ntific~l.<"a()de rc~"
I
I-!
•
aurmssao a a guinas prac;as r udmittidns : manda sua MILg.estade EI-R i que a todas a~ pral'as rl'adllli ttitlll~ postorIOrmente ao d ereto de 26 d' d 'zcmhro de 18~l:\ puhlicado na ord III elo _"ercito n. ti ~ 1. do mesmo anuo, Hl'jillH
abonada~ as corre pond nt ':S graWieac;oel-l cOllsignadas )lO
mesmo decreto.

9.0-Dir~cção

dói

allministratão militar-U

Declara-s
:
1.° Quo a l:lH'Õ~S d pão fornl'l'itlas
tar no nwz de Jatl011'0 ultUllo 'aíram /l,

nfJlarli~ão
)lcla padaria

a.!,7 r"il'l.

mili-

1." crie
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2. o Que as rações de forrng ns fornecidas no mesmo
mez saíram a 271,R5 réis, sendo o grão a 205,80 réis c
a palha a 66,05 r '·is.
RectificaQôe~
~a ordem cio exercito n.? 21 de 31 de dez muro do anno próximo
paasndo, pago 673, linhas 11 e 1~, onde se lê .artigo 18.0 c seu pa·
TRgrRpho ..• deve ler se "no pm-agrapho anterior.» j pago 723, linhas
:!() e ~1, onde se 1(>-commissâo

de recenseamento
ler se «cornmissâo de recenseamento u •

e reserva»

deve

Luis Augusto Pimentel Pinto.
Est:í. conform

.

o

director geral,

lJ 4
"
.

SEt:RE1'.UUl IrEST.\DO nos N~:GOmOs DA GUERltA

•
(1.-

Publiea'M'

\Iini.lrrilllln,

:W

l','preito

l""Í

ric)

o sP?-Çuillte:

11t'~ol'i() lia "1I1'l'ril-:i. ' Itqlatli ão
dói 1'IIIIIahilillall,' I'lIhlil'ôl

11,1

~irrf~~o

91'1".11

OIWEM ])0 lVELWJ'l'O

28

N," 1

1.' l:kl'io

Minislcrio dos nrrrorios da gucrra- 5." nrparli~ão da dircctão geral
da conlabilidade publica
Usaudo da auctorisação concedida ao g'oV\'l'110no n." ,1."
do artigo 7.0 do doer sto com forçn de lei de :31 de jan iro
do presento anilo; tendo OH "ido o couselho de ministros,
DOS termos do artigo 50.0 do regulamento
geral da contabilidad publica: hei pOl' b<'111determinar que das sobras
das verbas nuctorisadas na Laholla da d 'speza ordinaria elo
miuisterio da gnerl'a relativa ao exercício dto 1894-189f>,
sc transfiram dentro dos mesmos capítulos para aquelles
artigos cujas liquidações se mostram superioros lus sommas
auctorisadas,
as quantias mencionadas na tabella junta,
que fa7. parto do presente decreto.
O presidente do conselho do ministros, ministro e secretario d'cstado dos nego .ios da fazenda, e o ruinistro e secretario d'estado dos negocies da guerra, assim o t 'Ilham
entendido (' façam executar. Paço, em 27 de dezembro de
1895. = HEI.
R1'1I('sfo Iiodoipho J Iintze Ribeil'o
Luiz
Auqusto Pimeniel Pinto,

Tabella das sommas auctorisadas para as despezas do mlnisterio da nuerra
relativas ao exerclclo de 1894-1395, que são transferidas de uns para
outros artigos dentro dos mesmos capltulos da respectiva tabella das
despezas, na conformidade do decreto da presente data
Ci\PI'I'l!LO

2.·

Estado maior general e commandos militares
Artigo :l."
Estado maior general
Importnncia
'I'runsfei-ldu

nuctoriamlu.

. ..

r)~:OH()

•......

pl~"1l o nrtiA'O 1." .. '.

()OO
ROO sono

'"

Artigo

1."

Commondos militaros
] mportuneia
Transferida

uuctoriaudn ...••.......
do I\l'tig-o :;." ••. . . . . ..

.

('AI'I'I'lfLO

:IO:IH\)

:!Oo

:-iOO 000

:I."

Corpos das diversas armas
Al'tigo fl.°
Corpo do estado maior
lmportancin IInctol'isllua..........
..
'I'ransf rida <lo artigo Ii.o . • . . . . • . . . •

:lH:6tli )()()fl
·ir,.) 000

1.' :-1(,l'io

OHJm~r no

29
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Artigo G.o
Engenheria
1I.J.:41ig007
Importunciu
uuctorisnda ...........•
Transferida
parn o 1\1"
tigo fI." . . . . . . . . • . . . .
4.")0. ()OO
Idem pura o urtigo ~l.". .
4:fIOO j(lOO
4:!I;,O 000

139::'>14 ,()()7

Artilheria
1mportancia

nuctoriandn.

. .. .

'I'ransferida
)Iam o :\1'tigo H,0 ..••....•...•
Idem p!\m o artigo !l.o ..

.

l:l:r',OIl 000
:1:O(}O 000
__ 1f)::)()t~

Artigo

3Rl: 10H

mo

:l!i!l:217

&72

'.0

Oavaltnr ía
I mportuncia auctorlsadn
........•...
'I'l'ansferid'l
do urtigo 7." •.•.•..•...

:111,:717 ;,7:/
I:!: f,IIO 000

------

Artigo 0.°
Infanteria

e oaçadores
l.:lO.",:7 'fl O O

Impol'tnnci:l
auetori: ada
'1'l'I\llsfcrida do artigo I;'''
]e!t'm <10 :\I'tigo 7." . . . . .
Idom 110 Ilrtigo 10.. . . .•
Idom do urt i"O II.. • . • •

l:flflO
:1:(01)
2:0()<l
I :()f)O

000
000
OO()
()()()

Rcs rva

!~nport:\lIcill

nur-tori

:ulll "

J mil fl'rida pura II urti

rI)

. . ...•.

!I." .•..•.•.

2Ii:!I,",O 100

A ríigo 1 1.
Recrut
,I~npf)rtllncill uuctori lulu .•....•..•..
I fIllIRferidn pnru o artigo !I.O•.......

ti

monto

:()OO OO()

OJUJEM DO EXERCITO N," 4
C.\l'ITULO

1.' ~('l'ic

fI,"

Diversos estabeleciment.os e justiça militar
Artigo 17.u
Escola do exercito
Importuncia
Transferida

nnctorlsada. , , .. , , , , , , ,
p:mt o artigo 1k, 1\, , , , , , ,

:J~l: (i:!7 ;,\O(l(J
k(J(),:lü()(J

Artigo HV
Real collegio militar
Importuncia
'l'l'unsf'erida

11 :OI7i1!lj(,2
H()OSOOlJ

nuctorisadu ... , , , , , , , , , .
do artlgo 17," " •.• , .• , '

Al'tigo

l\).u

Estabeleoimontos
Tmportanciu
Trnnsferida

auctoriaudu

de saudo

.,,,,.,, ,.,,

do :ll'tig'o ~1," .. , , , , , . , ,

10: 17:1~()OO
:!OO (}()O

-----

Artigo 21.°
-Iuatíça militar
I mportancin
'I'ransferlda

unctorisadn . , , , , . , , , . , ,
para o adigo ] !l," .••.. , .
('API'l'ULO

2f>:[)1O,l(){);)
20() 000

7,0

Pessoal inactivo
Artigo ~Ii,"
Omainos roform adoa
l mportuncln :ll1rtOl'isadll"""
,,',',
'I'runsfuvi dn do al'til~O ~n," :!~I;:;()O )OO()
I dem (lo artigo ~H,n ., , ,
IDO )000
I dern do 1I1'tigo ':!\l," , , , •
:100 (l(lO
111"11, d" 1II'ligo :10." • ,. ,
1 ;O( (l tlOO

Âl'lign

:?7."

Pl'nçn~ (lO prct ruto rm ndaa

!~nJlol'~al1('il\ unctorlandn
II'RIl~It'1'idl\ )lIlI'I\

. •.• , , •. , ••
o Ill'tiRo ~j; n •••••••

1 "fi::lH:,! 000
:.1[):1l0{) OW

1fil;O

nAnDO

1.' Série
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.0

Operarios reformados
I mportallcia
Transferida

auctorisada
para o urtigo 26." ....•..

Artigo

21:313~;)70

.

400~OOO

-----

~O;913p57U

29.0

Subsidios a viúvas
J mpoitancia
'I'ransferlda

auctorisada
para o artigo 26.0•

7:920~OOO
:lOO~OOO

.
, •••••

Artigo

-----

7:r,~O~OOO

30.0

Compa.nhias de reforma.dcs

r mportancin
Transferida

auctorisada ..•.........
para o artigo 26,0,

a~1i2A500
.

1 :O()O 000

-----

Paço, em 27 d d zcmbro d 1 \)3.= Luiz Augusto PiPinto,

lIleHfel

melaria d'eslado

110'

negocio da guma-:P Rrparti~ão da dim~ão gera!
da contabilidade publica

Nos termos do' arti ....os 57,°
;).0 do r gulamcutc
g .
geral da contabilidade
publica, e 'ln obs rvancia das dispo. içõ S contidas no § 1.0 do artigo 1.0 do decreto com
força de lei de 2 de junho do pr' .cnt 1\11110: hei por
bem, t ndo ouvido o conselho de ministro , dct riuiunr qlll'
110 mini t 'rio da faz nda,
duvidam nt r gista1lo na dir -cçuo geral da contabilidade
publica, sejn aberto a favor
do mini .tcrio da gll 'ITa, um credito . pocial da. quantia de
!I:()ftO/)O;W, róis P 'la sobras da divcr a. auctori lH;õt' para
de p zas {los o .rcieio findos de 1 92-1 n:3 1 n:~-l ~14,
a fim d SCl' m reforçadas
a verba
do. capitulo.'
artigos rc'p etivo
da tnh lla das d P"ZIl do 1', ercicio d
1,H~)-l ~(i, com applicnçâu no pagamentO (las III' p Z
Iiquidnda: () em divida con~tantc- tI.i t. h lla junta que faz
}I:\l'tll do pre
nte d· ·l"W.
U tribunal d,~ contas julgou c te (.'r Iitn nos t '1'1110 de
"Cl' tlecl'l,t.'\do.
miJli tI' c, l"
O prt' idellt
!lo eon I·lho d mini t
o mini tro ('
('1' ,tal'io li'
laclo tIo negocio
d. f. zClldu
,
illl
o h'nh.
('l'l'ctal'io d'c lndt)
111 goci ) dn guerr
,

ao
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N.o 4

entendido e façam executar. Paço, cm 27 de dezembro ele
1895.=REI. = Ernesto Rodolpho Illnize Ribeiro = Luiz
Augusto Pimentel Pinto.

Tabella das sobras dos creditos auctorisados para despe~as do ministerio
da guerra, relativas aos exercicios de 1892-1893 e 1893-1894 e que
por decreto d'esta data são transfel'ldas para o exercício de 1895-1896

Destgnaçãc

--- ---

Importanclns

da <1~8I'eZI\

-------

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

Capitulo.
c nl'Llgo.
das tabe lln s
das dt~!:!JI(.~(.'"
parA
o cxercie io
dfl 18vr)-1~!iI;

-_

1 n2-1893
:3.·

n.o

Infanteria,

caçadores

e compa-

de correcção

.
24.0 Dcspczue de material dos diversos
estabelecimentos
.
8.° :32." Fornecimento de pão e forragens
nhias

11 812

a.•

!).°

] ~OGO
!!'llGO

&.•
."

21.·

f).O

').)
v_o

c-

1893-1 9J
7." Artilheri«
:1.

0

5."

_.. ,

-I..,

.

9.° Infunteria, caçadores e compa
nhias de correcção...........
12. Deepczasdc
material dos corpos
do exercito
.
:&4.0 Deapeeas de material dos diverS08 estabeleclmentos
.
Oüiciaes em disponibilidade
e in-

216jSllO

3.0

274$758

3.°

0

actividade

l~.O

:21<>

no $()()O

.

6.°

2[) o

7.0 2G." Officiaes reformados
.
".
Foruet-imnnto de pão C til1'rng 'n~1
".
~)
Furdumcntos
.
10."
Snbsidios de marcha e residcneia'

22ft ~1GO 7."
:lGi ~ J7G H.Y
i$:!a2 (o

3~."

1

21!1~700 10.·

3fi.<>

..

10.0

1

:n."

eventual .....•..............
G I'Iltifiral,'Il0 de murcha

portes. . . . . . . . . . . ..
o

10.0
iu11."

I)

...•....

;)1)7 ~:íOO

11." :\fodificlI\';io de quurtr-i s c ontros
('dificio~ militares.
.•. . .. . . . ..
4;3." Livros
imp.l'(,/'So
pura S irvlço

I W.n

do

ln 1111.

l)(,spCZI\S

:J:! )

trnns-

Lenha e azcit para os corpos dei
guarda .•...................

.e.

2ti.>

10."

1d!fi7r) 10.'

I"" ... ~

1:Ot~~;17\) 10.

II.

terio ..........•...
" 5.1;\)2 7i'-t 10."
de e .ercicioa findos.. . .
21 1>00 11."

I

I··
IIi
o)

fI:H!)0$()36!
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2.0-I)orlaria
melaria d'estade do negocios da guma- Repartição do gabinete
Tendo

ua Magestade

El-Rei approvado as conclusões
incumbida do estudo dos equivalentes
alimeuticios
que devem servir de
typo :i rações de pão dcstin ndas à alimentação da tro}las: manda, pela secretaria d'estado dos negocios da gue!"ra, que no fabrico
fornecimento do pao ao exercito se
observ
o eguint :
1.0 As forças nquart ladas na l,a
4.a divisões militares ( xc pto o regimento
n.?
de cavallaria do Principe
H al), e nos com mandos militares da Mad ira, oriental e
oceidental dos Açore
devem s r alimentadas
.om raçõ
diarias de 500 grammas de pao de trigc. xtr me.
2.° A força. aquarteladas
na 2.' e 3.a divi ões militare"
no commando militar central dos Açores, e bem
assim o regimento n.? S d cavallaria
do Principe Real,
dev m '01' alim ntadas com raçõ s diarias de GOO grammas de pão de mistura;
H.o as mi tura , um terço será s mp1' d farinha de
tl'ign, pod ndo o outr
doi terços r t, ntes scr de farinha d milho ou de centeio, OH cons tituido por um terço
de cada uma cresta c .peci '.. ele fnriuha ;
4,° Na 2," e :3.a divi 'o s militares haverá diversa
mi s ,
turas da' estubeleeida
no !l,O' ,0, 1Jl:\
m ada uma (las
succnrsa ,. da padaria militar o fabrico
r:l ultiforme, regulando'se p ,la t:lbl'lln. Ilnll _-a n esta portaria;
. :),0 () p:LO para
alimentação (la pl'a as do pI' t ,l'l"í. t 1\<lIdo rIU rtl.<;l)e. diarias, cozido \' di tribuido llUllC,L para
Illni~ d ' dois dia. ;
(i,O A I'n~à() (le pão
III manobra
,1'(\ n que fica CSt.l·
hrlceic!a nos numero'
ant ce<lcntc.';
7,Q A ra~< () d pt o ClIl campanha crIl, m. r "1", unifor~nc para toda
as foI' n , compu t/l. dll~ farinhas que
lIla fllCilllH'lItc se porler 111atlquiI'il' ( augm ntarIa DO por

do relato rio apres ntado pela commissão

el' Il to do P o (l:t ral'IlO ol'dina ria,
Paço, t'm :) ,I marc'o ti' 1 Uô.
il'l

!)intu,

•

= !,Iliz

AII!JII lo

Pinum-

34

ORDEAI DO EXERCITO

1.. S!'l'i(·

N.o 4

T abella demonstrativa da composição e fornecimento do pão de munição,
pela padaria militar de Lisboa e suas succursaes
aos corpos, fracções e estabelecimentos militares
Padaria militar de Lisboa
(Trigo

extreme)

Escola pratica de infanteriaMafra.
Regimento de engenherill.-Lisboa.
Regimento de artilheria n.O l-Lisboa.
Regimento de artilheria n." 4-Lishoa.
Regimento de cavallaria n.· Y., Iuuceiros de El-Rci-c-Bcleta.
Regimento n." 4 de cavallaria do Imperador
da Allemanh«, Guilherme II-Belem.
Regimento de caçadores n.s l-8etubal.
Regimento n.? 2 de caçadores da Rainha-Lisboa.
Regimento n.O fi de caçadores de El-Rei-c-Llsboa.
Regimento n.s 1 de infunteria da Rainha-Belcm.
Regimento de infanterin n." i!-Lisbou.
Regimento D.O5 de iufantcria do Imperador da Austria, Francisco
José -Lisboa.
Regimento de infanteria n.s j - -Lisboa.
Regimento de infantaria n.O l6-Lisboa.
Companhia n.> 4. de artllheria de guarnição -8.
Juliílo da Burra.
Deposito de deportados-S.
Julião da Barra,
Deposito diacipliuar
S. Julião da Barra.
Guarnição do Monsanto.
Guarnição de Caxias.
Guarnição do forte do Duque.
Guarnição do Monte Cintra,
Guarnição do Bom Successo.
Deposito de praças do ultramar-Junqueira.
Casa de reclusão da 1.. di visão militar - Lisboa.
1. companhia da administração
militarLisboa.
2.' companhia da administração militar-e-Liabo. .
:1.' cornpnnl.ia da admlniatraçâo militar - Belém.
Destacamento
de 8. Julião da Barra.
Destacamento
do Lnzar to.
Destacamento
de Almada.
Deatacamento
de Maf.·a.
Destacamento
de Cascaes.
Destacamento
de Ciutra.
Destacnmento de Ruoa.
Destacamento
da escola do exercito.
c-

Succursal til' Lelri:.
(Trigo extr me)

de
de
Destacamento
Destacamento
Destacamento
Regimento
H"gimento

caç dores n.O 6-Lciria.
cavallnr!
n.O ~ - Alcob: ça.
das Caldas da H iuha.
da Figueira d Foz.
da ~.' compauhin d: adminl tl'llÇ~1I mili~.

1_

Lcili.1
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SIlI'l~Ill'snl

N." 4

til' Tnllco8

(Trigo

t'Ih'(,II11')

Hl'gimcnto de nrrilheriu II." ~ «Torres Novas.
Hl'l,(ill1cnto de nrt ilheriu 11." :1- Snntarem.
.
H(:gilllcnto de cuçudores 11.0 H-Abrante
Hcgilllcnto de iufuuteriu II." 11 'I'lun 11'1 1'.
Presidio militar cm iantnrem.
Destacamento
de infantcria em Santa!' m,
Destacamento
de engeuherh, em Tnneoa,
Dostucrunenro
du 1." comp nhin dn diniuistrnçâo
l·O.•
Destacam nto da :!.' compauhin da admiuistração

milit:lI'-

'I'an-

milital'·-TIIIl-

cos.
de ~Iz 11

SIlI'l'ur~11I
(~/, (II' milho ,\
H"Itiml'lItO di'
I:t'gimCllto de
])t·~tU(·ftllll'nto
1>(. taeameuto
1)(·'tll('I\ln('ntl\

iufantcria
n." 11
infunteria
11." :!;j
110 Bu uco,

'Il

de trigo')

Yizcu.
Ucitnhr»,

li C ivnlluri« 1'111 Viseu,
dn :!,' eumpanhin du udministrnçân
aI

SUl'l'UI'
(1 :1

de trigo,

1 3

militRI'-

Yiz

·U.

dll HUI11'dll

de milho t'

1/3

dto (' nteio)

He~illlt'lIto n." dI' .uvnllari« do l'rinl'Íp! H('II-('
\ t ..\lo Brun o,
H'!gillH'lItO de infaut ria II." I:! - (;ulll'lill,
1." butnlhão do r eim nto de infunteriu n.s ~1 'o\'illul.
~." )latalhào do regimento
d infunt rin n,O ~1 - P nnmncor.
1.n hntulhão do l' "iml'nto d illfant 'rill n!' 21
Piuh J.
!!.o batnlh:lo do l'egirnl'llto
d infl\llt l'il\ 11.° :!1- Alnwi<lu.
l)e tlll'llrnPllto 110 ,'nbuglll.
»1'. ta{':tIlH'nto em 'l'rlUl o o.
J )t'~lac:l1nellto (ln:!' ('olnpunhill tlll Il(llnini 11'11'ão mililllr
OUlll'(),
• IIt'('III'.
~!

3

ui du l'u1'l0

d.· milllo

13

tI ' Iri o

ll'i~adll dl' al'tilllt'ria tlr UlulIltm!t1\
P,'ullfi I,
!PgllnPllto U., ('a,'nllnl'in n,· 10 - Av. iro,
)tpgillll'ntn
di' inf:\ntt'l'Í
II." li - Porto.
gl'~~Illl'1l10
de inflllft'l'Í1l
11o,' _ 111',1• l
\1'~!"IClltO <1. infllut ri 11° ~I
1.111111' o.
I{~'gllnl'"to II." IH ti illf. IIh'ria do I'rint'ip"
Hl'1I1
I'tll'fo .
•~'" hall.llhilo do n' rim 1110 de iII mt ti II"')
nUil1l
1'1 í'
(',' lllllnlhno (lo l' illl('lIt I dI infunl ri li•• ~l(1 II I C \II ,
p
(:I'U o dI' hat('rill
lia ,'l'rra do Pilor,
(:ru}ltI

d .. h.lfl·ria

• ) I l (I.· !'l'('lu
I e IUI'IlIll!'lll"
l~" tUl'lllllentn
... tAcam nlo

Ptn

\1lI I'Inl ' .

no II :1' di\ i ,o milill\r __ I' 1'1
d.' I' a\l ri 1111Porto.
.tll I • (' mJlllllhi
d" dlllllll Ir
ria :l.- c I P uII11\ dl\ 11m ni Ir

l'

,

o mililllr milifar -

Porto,
Porto.
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==-~.".,.,---=o=-------- ---Destacamento
Destacamento
Destacamento

--- -- --

da 3." companhia ua administruçâo
do cnvallnrin cm Braga.
dc infunteria em :\Cimndolla.

ele

SlItCIIl"sal

(:/3 de trigo,

"iatllla

'ts de

11;1

dr. trigo,

1/3

militar - Porto.

de centeio)

Regimeuto de caçadores n.O 7
Valença.
Regimento de infauterin n.v 3 -- Vianna.
Destncnmento de arfilheria em Vinnnn.
Destncamcnto
de artilberin em Vulcuçn.
Destacamento (11\2." companhia da administrnçâo

(1/3

_

elo ('astc·lJo

milho e

Suoeursnl

1.· Srrir

militar - Yiannu.

de Chnves

de milho e

1/:1 de centeio)

Regimento

de cnvallunu II." li - Chaves.
de infanterin D.· 1:3- Villu !teal.
]{l'gimeuto de infanterln n." 19 - Chaves.
Dostacnm mto da 1." compunhia da adlllill~traC;llo militar - ('haves.
] )('stacamcnto da 2." companhia da rulminiatraçâo militur- Chaves.
Regimento

SII('('IIl"Slll de' nragllll\,IL
(1/3 de

trigo c

~/3

dc centeio]

Regimento de cavallaria n.v 7 - Brngnuc;a.
Reglrnento do caçadores D.· :J - Brngançu.
Destaeamento
da 2." companhia da administrnção
gança.

militai' - lha.

SIICCIIl"801 de Evom

(Trigo I'xtn'lnC')
Regimento (Ie
Regimento de
Rrgim('nto de
Escoln pratica
Estola pratica
J)(,lItncnm('lIto
J)('lItlll'nnwllto
))estncllmpnto

n.· :}- E x trernoz.
(,l\valIaria U." r, - Evorll.
lnfnnterln n.v 17 --- Beja.
de cavnlluría
Vill'l Viçosll.
dI' artilhl'rin
Yendns Novas,
de nrtilheriu
('111 Vendas
NOVIIS,
cnvallarin

de infanturiu ('111 Evo 1"11.
<ln 2.' compnnhia
da Ildmillietl'l\çilo militur

EV()1'1l

(Trigo I'xtl"('IIW)
RI'~ill1(,lIto (II' urtilhc rln n." r, - 1>:1\118.
[{l'gillH'lltO de euvnl lm-in II." l. 11U1('('iroJol
,II"Vidol' ~hlll1l.1
Itpg"illH'lItO

de illf'lllteria

11." 1-

1>:11"118.
:.!:l-- )lol'tlll"grl'.

• •

Eh,tls

HegilUeuto de infnntl'l'ia II.·
J)ep()~ito disciplinllr do fOl'te da Ill'nça.- Eh'aR,
I>l'8tllC'lIl1lento 110 forte da t:I'IIÇIl- Elvll~.
})(' taclllllcnto da ]." "()lIlpllllhill da ""Inini tra~'lll) militllr
1>:1\'118.
j)ostut'ulIlI'nto d:~ 1:1." COlllpunhia da IIdrnilliijtl'lI '110 lIIilitau' _ I.:lvae.

1.'
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da :1.:' eompunhin da udmiuiatração
de infunteria cm Ca tello de Vide,

Destaemnento
Destacnmcnto

:i7

ITO N," 1
militar

-

EI vas,

l'iu('cur. nl !I(' Tl\l'h'j\
(Trigo cxtr me)
Regimento
de caçudorcs n," -1- Tl~\ ira
batalhão de iufuuteriu n.? 1;, - Faro.
Destacamento
m Villu Real de •'anto Antonio.
Destacamento da~. companhia da administr ção militar -

~,o

Tavira.

Sue .ur: 1\1de Lago
(Trigo ex tr me)

I{('gim nto dI' iufautcria n." I;, - Lugo '
1> 'HtllcanH'nto d,~ ~,' companhiu da Ildministr<l\,i\.o militar

-

Lagos.

110 J:.'UIIChlll

SU(,(,Ul'~1I1

(Trigo

xtr me)

Rcgim IItO (I' caçudorce n,· I:! - Fun ·ha!.
Compnnhlu 11," a de artilhcria de gllarni\,ilo - Funchal.
.'1'1'\,'\0 II ruformudes - Funchal.
De tucam nto da :!," compunhia
da admini truç.ío militar

-

Fuu-

,11111.
_\1'" IHllt ~Ilo

,Trigo e. tn'nl!')
~orn,pllnhi;L 11. I de nrtilh rin d guarnÍl;i\o
hl'glllH'uto de caçudore
II," III - .\11 1'11.
0

(23

('ompanhia
Hl'gillll'nto

(I" milho ('

I 3

-

Augr«.

de tri~o)

11,° :! (Ir nrtillu riu di' 'Unr1lU;1l0
Ponta I 'Iglldll.
de e:u'at!01'l'8 n." II
Pont ~ J) -lgudn.

1>t'.taellmI'Mto

I1l'llorln,

Luiz

AII!lu'fo

o

Pil/l lIfcl ])illlo.

dir ator g r 1,

N•o
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ao ox rcito o s guint :

1. o - Decreto
\Iinisltrio dll~l\r~ocios00 f('ino- Ilimção gml de 3,lmillilril'áo polilira e civil
2,3 Reparli~ão
Dev ndo observar-a para iom o officíae e praças das
guardas municipaes pl'oe dimento analogo ao e tau I cido
no codigo de ju ti,a militar
no d rvto de G de junho
d 1 9\ para o xorcito
para a guarda fiscal:
II i por b ui d .terminar o S zuintc :
Artigo 1.0 Todos o pro' S 'o crimina s, in taurados
nos tribuunes commun contra os otlicir II praça de pret
das ~llard!\a municipn ., , rão remettidoa, findo o prepal'It~~rlO
ao connnnndo gp.l'al da: me ma guarda para os
l'~ ,!tos preceituado
nu artigo :H .0 do odigo d ju ti 'a
IIHltt:U' ,

Art, ~.u ,,'OH PI'ul'cHsm; criminae contra o P soai las
~lInl'cll\ municípaes, ,'ã,0 privativas do r 'p tivo commanunllt g ral as fun('~1) S fIll o citado lU,ti"'l :3-1 .0 attribu
aos l'Olnmanclant '_' ela,' divi õc_. militare
l' do ministro do'
l1egocioil do reino :IS '1'1l pelo artigo ;~4!1." <lo 111 limo diploma Jll't't meum ao mini tI'O do,' II ~() ios da gn irra.
() ('ollsl'lh('il'o d'l'.'lilflll, mini tI'O l' secretario d'e 'bulo
dos l\t"rf)(·in do I' 'ino, o mini trll l' l'('notario «l' 'atado
do, n~gl)cio' c 'eh.eia ti('o: l' d ' ju ti(;n, lO () ministro
IW('I'l'tl\l'I~J d'c bulo dOH Il""'ol'iü,
d:t "II 1'1'11, a, im o tellhnlll
I'ut '~dl(ll)

c fn<;nlll

i.

HEI.
Ju(1o Jr' rreú'll Z.hmco Pillto CaBt llo
l'ltollio di lev.do a t ll~ 8,."tt'0
L
A •

nu.

!lratJco
(III

t

::x:I

I

t

Ifto

x 'cntar.

1 a '0,

'JIl

5 dt:\ 1ll!\l'ÇO (h,

,i.
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2. o -

1."

::-)l'l'il'

Secretaria d'estado dos IIcgocios da guma - Dircc~ão gcral- 2.11 nl'l)arli~fio

Sua Magestadc
El-Roi qu as guarnições de
Determina
gallo do oiro das golas dos capotes dos mestres c contramestres
musica acompanhem
somente o bordo anterior
e superior das mesmas golas, tanto n'uma como n'outra
face e n'uma extensão igual à da SIl~L largura, isto .., de
0111,08 em cada bordo, ficando por esta fôrma alt rndo o
disposto 110 artigo 35. o do plano de uniformes para o exercito de 10 de setembro de 18D2, na part quo diz 1'l'8peito ás guarniçõea das golas do uniforme da l't;>f(>ri(las
praças.

ao

B. 0_ Dircc~ão da adlllillistratão militar- Scctão dll galJill(·tr
D clarase
quu a companhia
Guimarã s concede () abatimento

do caminho de ferro de
de [lO por conto na sua

linha aos officin s combntentcs l' nHO combatentes do exvr
cito, conforme n doutrina do artigo 1.° do deoruto do () 11('
março de 18 9.
4. o -

nirt'C~âo da .ldJUillistrju:ão ulililar- 2.~IIrl)arti~ilo

Sendo conveniente hnrmonisnr os abonos a fazer ao,
sargentos c equiparados, tanto lIO effcetivo como r formados, quando estejam ('IU tratamento nos hospitaos militarefi: determina , 'ua MngesÍlHl<_, El-Hoi que :ís mcneionnda:
pl'nçllR no serviço ofl'cetivo, quando sp uelurrom dO('lIt,·g
nos mesmos liospitaos, SI' desconte, ulem (lo «qnivuloute
(lo pito, na rasão a, 40 réis, o 1')'"t a qlw tiv(,1'l'lIl dit·t'itc).
Ex('eptulLlll-SP os i1spil'anü's a oflieial quI' tivel' III o )l1'(·t
d(\ ~OO róis cliarios, (111 pagarão para o h()Hpital 4()() r('·iil;
OHmais aspirallü'li a oftieial l' e:l<l 'tl'li <t'h' tin·l't'lIl o "('I\('il~let1t() unico df' ano 1'6iH dial'ios, 011 ~mpl'rior II t'!lsa qlllllltl:~,qne 80{f1'Cl'ao pal'a a(11I 11 ostahch'l'imento
o (!('d'onto
de 300 l'l·is j todos bcrão tratados, COlllo SI' acha ('stnlll'lc'eido, nas pni'ul'lIllll'inH
(le oflil'ill"s. Os l'lldrt('s com o \'('11_
cillwnto in~'l'ior a :300 I'\'is ('olltl'ihuil'ão }Jum o hos}Jitlll
tl~cm do H(;" \'enCillll'lIto, l'Om a qllantilL d' I:?O róis dia:
rIOS, sc qI11ZCl'('1lI HOI' tl'llÍiulos lIlIS citadas I'IIf'ol'llIlll'ins (1
officincs, eonfol'me!HI Il('),a Pl'cs(')'ipto 110 ~ 2.0<10 11l'tiO'o70."
do regulam nto g01'11l do I:;el'\'i~'o ele Rlltul do "_'preito (l(
2 d(-' dezemuro dI' 18f)2.
- K'ce~tllmn-s()
tmnh<,1U ()~ sargl'Jlto
ajudantes" lIH's!l't'
de llluslca, nos qunes o de contal'ito 400 l'éi~ dilu'io i 08

1.. '('rie
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contramestres
ele musica c sargento
guarda-porta
dos
l-'stabelecimentos fabri do commando g mi de artilheria,
:100 réis ; os mu icos d La ela. 'se, a quem c fará o desconto como aos primeiros sal'g mtos ; o' mu icos de 2, n
ela .e, ferradore i-forjador s C serralheiro r-ferreiros, como
aos egundos sargento a qn sao equiparado , A differençn
de pr t das mencionada
ela' 'es SCI'lÍ. nbonnda na relação
dI' VI neimcutos para ser ntregue {t pl'a<;ns,
Com o' reformados
e procederá do mesmo modo emquanto ao desconto p1U'<\ o ho pita] e á ditfcr nça de venrim uto para 01:1me 'mo', Ao' ara ntos, porém, ql1P tiverem pr t maior que () da ffi ctividade da firma d infanteria, er:t (', d contado est , (' n differ 'nça li r-lhesha
tambem t'lIt1'e~l1e,
l

Luiz Augusto Plmentel Pinto,

o

director geral,

.0

6
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Publica-se ao e."preito o

guinte :

l.°_Il crere
ecretaria d'tlado

do ee oeio

da guerra-Rrpil.rli~áo

do gdbiH le
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ORDEM DO EXERCITO

:,L o _ Direcção da administração militar-

N.o fi
2_a

Repartição

Declara-se:
t. o Que o pão para rancho que a padaria. militar ha de
foru ecer durante o segundo trimestr do corrente anilo
deve ser pago a 74 róis cada kilogramma.
2. o Que as rações d pão fornecida pela mesma padaria no mez de fevereiro ultimo saíram a 34,7 róis.
3.° Que as rações de forragen fornecidas no mesmo
mez saíram a 271,3G réis,. ndo o grã.o a. 204,7 róis o fi.
palha a uli,GG r ~i.
Luiz Augusto Pimeniel Pinto.
Está conforme.

o director geral,

"TO

_

1.

,

SF.Cnl~T.\RI.\ IfEST\UO nOSEGOClOS

U,\ GUERR~

11 DE ABIUL DE 1896

OHDE~I DO EXEH 1ITO
(L" ~eric)
Publica-

. ao

.cercito o seguint

Carias de lei
Hllli

((!lU

IltI. IIrgoriu· tia ramlla -

=rl

rotaria grral
ub·

11

Jl : 0,

o a

011'

r icu-

previ to no

~U··

ado a viuvn
quot II rte

111
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48

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

1.- Scrie

favor aos outros filhos ou filhas que se encontrarem
nas
condições do artigo 2. o
Art. 6.0 Fica revogada a legislação em con trario.
::Mandâmos portanto a todas as auctoridudes,
a quem o
conhecimento
c execução da presente lei pertencer, que a
cumpram e guardem
e façam cumprir e guardar tão inteiramente
como n'ella se contém.
O conselheiro d'estado, presidente
do conselho de ministros,
ministro e secretario d'estado
dos negocies
da
fazenda, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço,
aos 31 de março de 18l:J6.~ EL-REI,
com rubrica o guarda.= Ernesto Rodolpho IJintze Iiibeiro .. _ (Logar do sêllo
grande das armas reaes.)

81inislerio dos ncgocios do reino - Direcção gml de adUlinislra~ão polilira e civi]
L a n~parlitão
DOM CARLOS, por graça de Deus Hei de Portugal e
dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as côrtes gemes deer taram 'nós queremos a
lei seguinte:
Artigo 1.0 A camara dos pares ú composta <1(, m rubros
vitalicios, cm numero não excedente a noventa, nomeados
pelo Rei, alem dos pares por direito próprio 1IJ .ncionados
no artigo 40.0 da carta constitucional
e JlO § 2.0 do artigo ti.O da lei de 24 de julho de I Rô.
§ ].0 Continuam fazendo parte da camara dos pal'C' O'
actuaes pare s do reino por direito hercdi tario, c pelo me mo
titulo terão ingresso n'esta cnmara os ({lu' e uclmn-m compr Ir ndidos na disposição do § 7.0 do artigo G.o dn referida lei.

§ 2,0 No numero dos nov nta par s elo reino fixado
pelo pro ente artigo
ficam incluidos os actnHl'. }lnl' 'S di'
nom(-lll~lt() regia, mas nuo c ('Olllpt'I·lre"t1t'lll o pare. }lo!'
direito hCl'editario.
Fica por est modo alterado o artigo ti.o (],1 I ,i de 24
do julho d 18HG.
. Al'to 2.° Nil~ podem
301' nomeado
pare (lu reino 08
CIdadãos qu tiver ln III nos (h quarenta 1111110de i(l:td I' ,
ou os ~ne forem Hbsolutalneut~ inel ·giveis para 11(')lIItl\(10 •
~ 1. Nito ão cOIllPI'l'hendldos na ultillJa )llll'tc d' t(,
artigo:

1.o Os
•) o O

chc~ 8 d mi sões cli plolllll.tiells .
'"
,
...
s commlssarlOS roglo~ na prnvilH'iat! IIltl':llll:tl'inll
e 08 governador
s das m smas }>I'o\'illci. j

L" ierie
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3, o Os empregados
up riores da casa real.
§ 2.0 A nomeaçao de par do reino s rá ofíiciulmente
communicada
li camara dos pares, e pOl' proposta de algum dos s us membros poderá ser impugnada,
no praso
de cinco dias, d sde a counuunicação,
com e: clusivo
fundamento na infracção d' ste artigo, sendo a irupugnação
resolvida pela camara no praso de dez dias, desde a apresentação da proposta.
s 3,° Na falta de impugnação ou resolução, nos termos
e pra 'os declarado'
no paragrapho
antecedente,
o presidente da cam ara dos pare admittirá o nomeado a prestar
juramento
a tomar a s uto na camara.
Art, :3.0 Os pares do reino que actualmente
ou de futuro S rvirem Jogar
nos cons lho administrativos,
gerente
ou fiscaes de mpr ';,:as ou ociedades .oustituidas
por
ontrato ou concessao espeeial do
bulo, ou que
d' • 'te hajam privil egio MO conferido por lei gcnerica,
subsidio ou garantia
d rendimento,
'alvo os que por
delegaçao do gov rno r pr' entarem n' llas o inter esse do e tudo,
os pare' do r eino que for III COIlt'('S ionurios, nrrematant
s ou mpreit .iros d olirn publicas,
ficam inhibidos do x rcicio do pari, to, nil.o pod ndo er
admitti<l08 a tornar purt na discus '008 11nu a votar mquanto m o provar m que c 'ou o motivo de qualquer
d'estas incompatibilidade,
1* unieo, A infracção d'e te artico
rá punida com a
p na de susp n lodo
direito' politico ató lI'ell anil os, c
tornará null"s d dir ito toJo o a ,to
m que individual
ou collel'!ivam 'nte tom part
o par infractol' no ervi<;o
da!! me. ma8 'o 'ieclad' , clllprcz
s, COUC!· ,o ,lIrl'l'mutaçõe8 ou '11lJll',it.lda ,
, Art. 4,° ÜI; mini tro pua 'lll nomear, de \ntl'e 08 fune-

Clollarios ,'u}>>rior dn. adlllini tnu;. () do -tadn d l'gaJos
I.!, 'p '('iac,
par,l tomar m pal't' perante a " lllar
legislattva!! nll <li ('li : o d det rminado
pl'oj 'cb tI I i.
l' § ,uni o, .
nom nçào " r;Í COllllllllllica(! ao pr \ idcnte
(u le ..p 'hva camar I na qual o deI ~Lld() t rú. a
nto
dur~nt
,L Ji Cll ,o do }ll'oj ctl) pal'a (lU for (l~ ign:ulo.
l~l('a pOl' ( t moJo nddit do () artigo 47,0 ou carta contitucional.
Art, 5,0
uando alguma da cam,ru
] i lntivas n ()
approvar no todo ou 11\ part· I}ll ItIlICI' proj 'cto u lei
cllla,na<lo d,~ outra calUfllll, oU nlto • pprovar .11 UI Illlas ou
a,llhç,õe ~ it
p la outra ' m rn ohr <JII qu I' proj eto
de lei, 'rtÍ noIU aua 11m c lluni
o <1' i II I lIum >1'0 de

50

ORDEM DO EXERCITO N." 7

1.' Serie

pares e deputados, logo qlle assim o resolva alguma d'el
las, e o que a commissão decidir pOI" pluralidade
de voo
tos servirá,
ou para s 'r immediatamcuto
reduzido a decreto das côrtes gera 'S, ou pará SCI' rejeit.ulo o projecto.
§ 1,° Havendo empate lia votação do projecto on de algum dos seus artigos, OH na de qualquer das emendas ou
audições, ou quando a commissão não chegue a resul tado
algum sobro o asaumpto que lhe foi commettido, puder.i
q ualq uer das camaras pedir a reunião <las eôrtes gemcs,
representando
n'esso sentido ao poder moderador,
§ 2,0 As côrte- geral' . serão convocadas e reuuir-sc-hâo
dentro de trinta dias, na camara dos deputados,
sob a direcção do presidente
da camara dos pares, servindo de secretarios o primeiro de cada I1l11adas cumuras,
§ 3.0 Se no dia p!\ra quc forem convocadas as côrtes
geraes não se reunir a maioria dos mumbroa de cada lima
das camaraa, será a sessão adiada P,U'fl o primeiro dia uti},
em que se dclibcrurá
seja qual for o IlUIlHll'O do pares ('
deputados que cOlllparc<;llm, O objecto da divcrg ncia Sf\rlÍ
votado sem discussão.
Art. G.8 O Rei OlCCI'CCo poder moderador com a re8ponsabilidade dos seus ministros:
§ 1.0 Nomeando pal'os até ao numero de noventa, sem
outra restricção que nao seja a do artigo ~.o da. presente lei.
§ 2.0 Pro rogando ou adiando as côrtcs geracs e, nos termos do § 4.0 do artigo 74.0 da carta constitucional,
dissolvendo a carnara dos deputados e convocando outra que a
substitua,
§ :3.0 Perdoando e moderando a' [,,'nas impostas aos
réus condemnados
por S mtr-nça, á (:'"Cl'pS'iío dos ministros
d'cstado,
por crimes couunettidos
no exercicio tlas sua.
fllncçõC!:!, a resppito <los quaos slÍ p()(ll'l'iL . \'1' co'l'roida a
prl1l'op;ativa rngia, tl'n(lo }ll'l'el,tli(lo petição (1(' <l1l1l}(l'll'I' (la~
'aJll1LraS legislativas,
Fil'/\ por esto modo no. titnillo o al'tigo 7, fi da Ipi do :! j
de julho de 1885.
Art. 7." Nos pl'illlCil'os (luillz dia. d pt)is (h, t'OIl tituid:l
a l'llmara dos <leputallo>l, o gn 'rllo lhc aprt'sPlltal'oÍ, o or.
~~am~nt(J da receita '3 ti p('1.a (lo :tllllO ctitlinte, a. )ll'OpO _
tas lixando aI:!forças do t 'na
llllU', o a !ln::!(~()ntillg 'lItCH

de reCt'utarnellto <la f()I'~'a pllbli ';1. Quando at', () filll do
a~no eeo~oIllico 11. côr~ '. 111.0h:~jalll vot;\l1" are. p(wtiva.
leiS, cOTltmuarao em Vlgol' no allllo il1llll.~(liat() a. IIltilllas
disro~i<;õcs ll~gl\(;, sohru e tu :~s Itmplo
ç[o do poder legi lativo. Se, por 'III, a
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rvm ahertns, serão sxtrnordinarinm
nt convocadas o reunidas no pra o d tres m ze., II. fim de deliberarem
xclllsivamente
ouro o assumptos de qu' trata este artigo;
se estiver m funecionuudo, nao oriw ncerrada
som liaverem d liberado sobr
o mesuro objecto, excepto sendo
di ssolvida ; no ca 'o de di solução, eruo convocadas e reunida: no pl'm;o j;'L indicado em .essão ordinarin ou em
8l' suo e.'traordillaria
para o me 'mo xclusivo timo
l! ica por -ste modo alt -rado o artigo 12.0
ampliado o
artigo 1:3.0 do neto addicionnl dI' ;) de julho de ] >Ç)2 .
•\rt.
.0 Fica
revogada a h'gi 'Ial'ów em contrario.
Mnndâmos portanto a todas as nuetoridadcs,
a quem o
conh 'cimento
ex cu~ao Ila ref rida lei p rt ncer, qu a
cumpram
gllal'llem c façam cumprir
. guardar W.O int irum nte como n' ella l' coutem.
O presidente
do cons alho de mini .tros, c o' mini trus c
S cr .tnrios
(1' '~lado de toda n repnrtições,
11. facam imprimir, publicar I' l'OI'1' r. Dada no paço das .' 'o ssidad "
cm;~deahrildel
'f)(i.-EL-l El. ·omruol'icaeguarda.=
Ernesto Roi{fllpho Ilinize lill« iro =.Jufio lii 1'1'l'il'a F1'((lIcO

Pintu

('I/,~tl-110 J]mnco

Antonio r/'.t!Ztl:l'rlO C(1~tdlu BI'(IIlPinfu = Jat'into
((1111ido rio
,"ih:1l ;; I.uiz Mm'il' Pilllu dr: '01' 1,((1= Al'(lllll' AI1)('.)'lu de
C,IIII/)O" lllJllri'll/(
. - (Logar
<lo (">110 granell' da nl'lll:l'
1.11;-_ .1111[/11 'lu Pilll(Il(I,l

Clj

r :te ').

\ll11ill'l'in (lu nrro iII 110 rt'illn-Dir" ~ã" I'rallle 3,11II1I1I'lradi IlOlilira c 1'1111
2.a H"I,arli.do
I )()J[
~al

P.

1

\HLO.' 1.

clu' AI":\1'\'(',,

, nhclito" qnl'.l
a lei ~l'<rllil\t(, :

)l01'

ele

;.\'1':\<;:\

J)

11::<,

('te. },ai': 'llO.~ .al)!'!' a

curk

"'ral'

Ile

'I'

'taralll

Hei IIe PUl'tutlu10

'

nó

(I

1l0~"O

(lll

'l'l'1II0

Rerorma do ervlço policlac de LI boa
( ',\ 1'1'1T LO I
Da organisação c competcncia da policia civil
";1:('(,'.\(
Ui~lIO,it;õt'

J\I'ti ..o 1.0

inl'nmhi<los

a

llfl

I
lhulllllr

<la poli 'ia (·i\'il
: a

,l:l

a

poli 'ia d\'

Li uoa

UI)

'''IU';\II1';L
!t

52

ORDEM DO EXERCITO N." 7

1." Serie

publica, a da policia de inspecçâo administrativa
e n. da
policia de investigução judiciaria e preventiva.
§ unir-o. A inspecção de todos os serviços a qne so 1'0fere esto artigo fica pertencendo
ao governador civil l10
di-tricto, com CX('l']l<;ttO
do (!lW (liz respeito á inatrucçâo
criminal

( julgamento

de transgressãcs.

Art. 2.° A direcção das repartições policiaes é privativa
dos respectivos chefes, os qna s, porém, são obrigados fi
prestar sl'mpn', IIIJE! aos outros, todo o auxilio e coadjuva.
~·ão para () exercieio das suas fUllt'<;ÕCi;, especialmente nos
casos designados no artigo :37."
Art. 3.° Serão distiru-tos e sqlHl'adm; os qn.ulros do pl'lisoa! privativo tias tres ),l'pal'ti~õ 'S polu-in 'H, b rm ('OlJlO a~
receitas,
rlespezns I' contas tios rtl~I)('di\()f;
svrviços, e l:;Ú

com auctorisaçã»
do O'OV'I'I\O ]l()(!t.r;í ser upplicadu qlJa!ucr receita OH (loLa(,'ão de srrviços a ('1l1'gO <1(' uma d' ellas

q

:í dl'~p(,Z:Js
<ll! serviços
(la competencia
IIL' ou tra }'('p;\)·t.i
<:ão.
A rt. 4." Nas n'pa rtit;O(>R l'0lil'iat's
hnvvrú li \'1'OS para 1'('gi:;to do ]IPRHOíd, da ('()lTl'SPUllt!('JJ('ia en t rudn , da (',»)'J'l't:!

pondencin expedida, de cireulnrcs e 01'tll'ns ti' L'xccu~.iu
}Wrmanl'llÍl', dlls l'\'l'('ita. L' dl'Rpl·li\. privativa:,;, dos t'molU1l1l'n(m~,

das

l'

tl'lIIlSgI'CRSOL'S

lllultaR,

(JS

<ln indil'C

dos

ueg()('jo;; l'nt!'ado:; (' l'Xpl'llil!O,' t'1Jl L'1I11aallllO, e a!l'lll (1'\.',.;té~ linoE! tantos Olltl'OS quantos j'OI'l'1J) l'm l'ada I'cparli~';U)
o,; ramos
de Hl'rvil,'D 1[11(' III\' l'tltivl'J'('lIJ
iJJ('\llllbi(los.
J\::;
l'onl1il'ol't! l' I'sl'l'iptllrllr;i1o II \.,.,ü-" Ji\Tof> ,'I'J'fio ldpl'lllinll(!a:-.
J'pgulaJllplJ!o,

em
ao

1'l1jm; pn'I'('itoR,

f[uanto

:10 ({lH' SC

l'

'fl're

corpo dn ]lo!i('ia vi\'i!, Bl' lIjttstar:lP na parle Hpplil'llVi'1
('~tab(,!I,t:it!o nos I'l'gnla1J1t'lIt(l:;
lJ';~it;IJ'('s.

ao

~E{,(:,\O Il

na )0111'11\

41(,

M('''IlI'an<:1I

)1111111('1\

•\rt. r).o Pal'll tl"RI'Il1Pl·nho
dOR SI'1'\' il'os COlllJIIl'ttitlOR li
l'epartil::w
11e sl>gl1ran~'a pllbli"a haVl'J'Ú' um I'orpo tlv }lolj~'ia I·jvil ~ob o 1'()1JJIIl<1I111o di' .11:Jl ollil'ial Rllpl'1'illl' (lo 1','01'CIto, cO:ICl.Jttvll!lo po!' tt'c· ofhcJal'S I!P paftollt<' infl'J'jllJ' :1.
sua.

*

EK~I'f; olli('ial's ('OnRI'r\,111ll jlllra !tlilos OK I'fl'l'ito!l
11I1'I'ltO fL ]lI'OIllOt;: o, I' (Pl'ao O~ 1II('~JJlOiS \'l'JJJilJl!'lItnR
~'I!ll1)1('teJll aos III' igual }lil!I'llt ' l'm sl'l'vi 'o Ila "I1;11'11a
nni~'o.,

() sen
(PlC

lIlun)('Jpal.

Al't.

I;)

1).0

O

corpo

de polil'ia

('ivi) {'OlUpÕt••

l'

(1(. 21 ehc-

1.'

s

rie
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rém, só poderão ('011('01'1'01' os guardas de l,a classe quc
tenham mais <lo seis armos de serviço effectivo e exemplar
eomportamen

to,

Art. 14,0 A 1.a classe dos guardas s 'l'1Lpr .enchida com
aquelles que, tendo pelo llH'l10H tres armes de serviço effectivo, mais se IHtjam distinguido 1)('10 seu bom comportamento, aptidão c zêlo.
unico. O commandnnte
do corpo podo';\' determinar
que regressem
á 2,a classe os gnLlrclHi'i <le La quC', por
faltas commcttidas
no serviço ou fóra <1'<,lIe, e <twriguadas em syudicancin, mostrarem J1ftO 111'L'L'ceL' nquclla gmduação.
Art. J 5. o O quadro do corpo da policia ci vil será, precnchi<lu:
1.° Com as praça' de pret da gunrdn municipal tI Lisboa, que nssim o requererem no fim do seu alistamento ou

*

readmissão

;

2,° Com :tH pruçns de pret (la guarda municipal do
Porto, que assim () requt'r rem nas rucsmas condi(;õ('H;
;3,0 Com as praças
de pret que assim O requeiram no
fim do tempo de serviço activo qm' srio obrignrlas a pl'(,._
tal' no exercito, na armada OH na gll:LI'Iln fiscal;

-1,0 Com individues qu\' tenham svrvído no ex r .ito OH
na armada.
1.0 As noiucaçêos dos guardas da policia civil serão

*

feitas

p lo r sspcctivo eommundanto , pela ordem improte-

rivel daH ('ategorias
nX:l.<las 11'cste artigo, llma Vl'h <Jtl0 OH
requcr 'Ittes não ('ontem mais d(' trinta e cillco 11IlTIOS d

idlt<ll', tenham boa appal'cll('ia, rohustez c nltum sl'jll'l'iol'
a 1"\50, saibam ler, eSl'l'CVCr ' cOJltar, (' lllosil'('l!\ quI' tiv J':l.m bom (,olllpOl'talUPllto no sl'rvic:o militar; }ll'!.j"l'ill<1o-s' cm clula categoria o 'ln se a1)011al' III ('om mnio!'
JlllllH'I'O <le hahilita~'u(,s
OH molhoria
de inf'orllla~o li :lt-('l'{,/t
do seu ])l'()('l'llillll'llto,
2.0 Para. OH l'ff\'itOH <1'('st /tl'tigo, o no prilH'il'io <lo
('a<la trimcstl'l', o cOJl1mlm<lantl' f:ln\. <lllllullt'ial' () lltlllle1'O
de vagaI:! a prtel'llcher 110 'orpo (la poli{'ia ('i\'il, IlWI'('tllHlo
ao tne~lllO tt'mpo
pl'a 'o, llU1H'(L 'lIp ·rio1' a UIIl Jll 'z, dpllt~'o do qual (l.l'vem li r aprL'HelltadOll na rl's!wctivn tH'l'l'l'fana os l'l''luc1'nnl\ntos pam II l(lmisAi\o.
Art. lG.o H'rito alistados por cinco anno os r 'luo!' ntl'S 'lu
for~m nOl~1~'ado8gultl'(!as do polida, nl'll11clo iS('Iltos do SC1'VI<;O lmhtar, a quI' ainda c. Liv 'r m ohriga<loH,
e:cccpto .s~ por C{ualql1 r motivo for 'III (ll'spCt]idos <lo H('l'VI<;O !loltCJal; o podcm 8(>1'r ·:tdlllittiJos
pOI' P 'riod()s SIlC-

*

°
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ce ssivos de tres anno . C0111 a graduaçüo em que se acharem no fim de cada período,
e tiverem aptidão physica
houverem demon trado capucidadc moral para o serviço

da policia,
•\rL. 17, n Ao corpo da policia

civil eomp te especial-

men LI' :
1.0 A vigilancin

pela mnnutençào da ord nn e s 'gnl'ança
publicu ;
:?,o A policia do transito, v .hiculos, rua' e logarcs publi 'o';
3,1) A policia dos templos e
toda' as solemnidndcs,

ue

festas

c

4, n

publicns ;

I'ClIlliõl'::;

• \.

•

xccuçào

(lo

erviços

policiaes <11'~tiIHH108 a pro-

r a s('glll'aJl~a da" Jlc~"oa::; I' propriednrlos,
a impedir
() conuncttimcnto <lt' crimes ou 11':;a 'ato,' publicos, a rcprimil' os facto,
<tll\ perturbem
a trunqnillidadc
publi 'a, c
:t '\l!lir a (PWC"ll\lCI'
accidcutes em (111' "ta pm;, a li -rigar ;
t'g

, ;),0.\
incumhid«

xccucuo (las diligencias
II}> rioruu-nte.

c serviços

de que for

~E '()o III

.\.I'L. 1 H,o () (Jlla!lro 110 pc '::-I1:t1 lla rl'parti(';w da Jlolil'i:t
de in 'pl·l'\,i\.O t'IIlIIPII\" I' ,1, Hill inspector. C)ll servini ,1,
l'!H:fi', 1I1l1 'III> in }H'l'tOl' t' vinte
,jllco agI ntcs 11, iII 'pl'e~a",
~ 1111it'II,
O illpl' tUI' t l'iÍ ,I Ol'tl llIlIl" '00,'000 l'éi" ,
\) ,11], in pedor
() dl' .ton, (JOO l'i'i,
o acr• ull' (11' ill~pl'CC;ào II v,'neÍllll'llto
Iliario (jp í~)(l l'l,i ,
Ar!.

'ito,

1!I,"

()

ill

Colll

(loi

pl'

,to r ,!'rol

:\1111."

pdo

Lae!t111' ,I

fOl'lIUllIII

,lu hom "
~1l1ll l'al't~() (II' ,111Illi II i Ir/II'ao p"],li(':\ ,1l'JH'Il,I"IlIt·
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L" l"eric

§ unico , O governador civil nomeará, sob proposta do
inspector, os agentes de inspecção de entre os cabos de
secção e guardm; de <:01']10 da poliria,
Art, 21,0 Compete {t repartição da policia de inapccção :
a fiscalisação das licenças para uso e port de armas; dos
estrangeiros;
dos estabelecimentos
de vcndu ; do u o de
pesos e medidas; das casns de jogo; das hosp darias,
estalagens e similliantos ; das agencias c casas de emprestimes sobr penhores;
a policia sanitaria ; a matricula dos
facultativos, pharmaceuticos,
parteiras r dentistas, e quacsquer outros serviços de fiscali a~'ão adlllini:-;trativa.
na
conformidade elas leis, regulamentos c ordem, <lo gov 'mo,
1,0 A fisl'aJisa~ao das agencias e casns d mprcstimos sobre penhores comprehendo as estabelecidas POI' 1,;0ciedades anonymas ou que d'estas sejam SIH'CllrHIl\\S.
§ 2.0 Ficam pertencendo
:'t repartição da policia (](' inspecção as funeçõos que o rleeroto <ll' 8 de outubro <1e
18!1l attribuo aOH commissm-io
das ux tinctns divir õe, (la
policia civil.
§ 3,0 Fica subordinada ao insp dor a I'cpal·tiçao dl' policia sauitarin de tolvrndas .stnbclccida no go\' 'J'IlO civil
de LiRLoa,

*

HEC('.\O IV
Da pollcín

de investi~n<:ilo j udlclnrta

IlreH\uth n

Art, 2:!,o Os serviços :t cargo <la r pnrti(:ao (la policia
de investigll\,'fw éOlllprdH'lHlcm a policia )Irc\' -ntiva c a
policia j udiciarin,
Art. 2:~." A d(,t 1'IIlin:lI,';tt' (10. Sl·l'\·j(·o~ (111 l'0Ji('ja Il!'('vcntiva !Wrtl'lll'" exelu~j\'am('nü' ,lO gnVl'I'lIa<!O)' l'i\ ii <JII"
alcm cio pp~soal da poli('ia <1(' illvcHtig-a(':w, ]lot!('1'I1 talllh Ill, Qlll111<10
o jlllgll('
1I{'("~S:lI'io,
(lcI'upa!' !l'psfl' ~('I'\'i(.o
o ]>1·J'.,<oaJ
<1(' (lllal'l~It:r lla~ Olltl'llI! 1'I'p:lI'fil,,()(,~ )loli('ial':-i,
danl~o pam t's!t! ('~h:lto :\~' ('Ollllll:t1ld:lI\tl'
do ('or!l0 (' 1LOS
mag~~tl'1t(los (la poh('I:l as III. tt'III'\,()P 111'wi. :t' }l:lI'a li l'l'!;}lPl't,,':t
gOVPI'llo,

a

('X\'('U\,óLO;

bell\

('omo

in(livicluo
0
J~l't. 2.1.

}lOdt'I':'I,

Il dit'('(,I:ao
da sua (ollfi:\Il~';l.

CUll\llldt<,l'

dI' d

('Olll :llll·tlll·is:It,: () do
·t('I'll\inadoli

Sl';'\'i(,O

do PI'ssfllll, d.a !'('pal'ti<;:w (la Jloli('i:t
('OtIlpo('-s<, (1· Ulll,llllíl 11" dil'l·itfl (I< iII, fl'(\('Ç:lO ("')1l\1I11111 ~I" I~m :~jIl11anb·. fll1\' • (,,':'1 1l11l'.i"t,';ulo
judicH~1 on do lllln~st(,I'I()
p"l,li('o, 0\1 ba('hal't.I.fo)'lllado
1'1;' IIi1'11110, tt'(·s dll'f"R {' villtl a"'('ntl'H dI' llOli('ia.
~ln()"
l'
~,
Jt\)/, ( • )1l.·tnH·~':lO l'I'111lJllal HU'll firll.llo 110 (111:1-

(1:

()

11'I<t<ll'~

lllv~"tl.gll(::tO

h,.

1..

'('J'ic

dro <la mugi strntura

judicial,

de qualquer

das clusses, c,

para todos o' effeito , serú
.on id orado juiz <1(' dir iito.
~ 'I'vidl por ~eis anuo', ainda qn) mude d' classe, podendo
vr reconduxido,
e t -r:í o ordenado da ela, se, pago p 010
mini .terio da jn tiça.
§ t?O O ajudante, 11; C) • 0)1110 escolhido na da' c dos

mn!!,'itr:Hll1s judiciaes ou do ministerio publico, UCYCl'Ú ser
um bnchnr 01 formado
III dir oito, qu tenha dois annos
pelo nieuos d UOIU serviço cm qualquer t'al'~() d<' ndmini ·tnl\'1W pnulie:t depcudeut
do' ministcrios do r rino ou
<h j ustiça, c tvrii o ordenado de ô< ):( 00 réis, pago III 'tade p ,la crunara municipal
a outra 111'10 cofr
<la }lpnsues. ~,'lHlo <l1·lc!!,'ado, ')'ú con ..id 'r:ul.) candidato
iuugiso

ú

tratura

judii-ial.

ou

~ a,o () gov rnudor civil,
prOJlo, ta (lo juiz, uruneará
os ('hl'fp.' C o' :lí4'l'ntc (1(' puliciu d jll\'I·::;tiga~·ao, o,' qual' ,
«m igttal<lall' (II' uircumstnucius,
s 01':"0 ,.;\'olhi(lo,; d' nln'
o' ct.l'I'" dI' p,'qua(lra, c (10' ca],o, l' g'ttlll'lla (lo corpo da
poli ,ia ·ivil. () dIP!"" t '1'1\.0 ':)() l'I.'.j di:II'io; de \' llcim,.n!o l' lIlai' 1:)1) r:j:-: <ll' ~l'aliti 'aI;' o »01' l'ada (lia U'· l'ffl'di,,!) ,l'I'\'iço, 'os agl'nh s 7;l() r'i
Al't. :'?;l,o ">lllP 'tl' :l I'''pal'ti 'l\o da poli ,ia de in\' tiga·
da Jlolida 1'1',0\' -nti"a,

.tI'

nqlll'llp

nprl'

1\(1

~e-

cl\tal'

ca " cIo
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7,° Vigiar os condemnados com suspensão da pcna;
8,° Vigiar os que especialmente
a isso ficar m sujeitos por sentença, nos termos do artigo li0, o do cocligo pL'-

nal ;
0, ° Evitar

que os criminosos a que tiver aproveitado a
prescripção
transgridam
o § 10,0 do artigo 12:",>,0 do ('0digo penal, prendendo-os
no caso dl~ truuagrcssão
para
screm punidos como desobedicnt s, nos termos do artigo
188,0 e § ~,o do codigo penal;
10, o Vigiai' os loucos e os menores cond nnnados no t '1'mos dos artigos 4.7," c 4 ." elo codigo penal.
Art. 26," Não se exige previa formação de culpa para
a captura
dos presumidos
delinquentes
nos seguintes casos:
1.0 Xos crimes previsto
110 titulo TI, livro II, do codigo
penal;
~,o Nos crimes 1110 ruubo ;
3,° Nos crimes <10 furto;
4," r os crimes de abuso 111' «onfinnça e d« burla ;
õ." Nos crimes de falsidnd«, fabrica~ao e fnlsi fil':tÇI~O de
moeda, de papeis do crcdi lo publico c de notas dI' baucos
nneionaes, ou ins<,rip<;i\es ou obriga~õ 8 de divida publica
portuguezn ;
Ii," Nos crimes do homicídio consunuuado 011 frustr.ulo ;
7," Quando fngirl'1ll !la crulein e do lognr 110 d 'gn'do,
do desterro e de deteução ;
H," Quando
tentarem sair
reino sem pnSsapOl'll';
!)," Nos casos designados
em outrns lois vsp!.'l'iaC's,
Ar]. 27,0
o juiz de iustrucção compete:
1. fi Dirigir a respectiva J' parti(;ão !' dar as ordens t'
instrucções
n cessarins a todos (IS seus snlw)'tllTlados jl:ll'il
J'llgnlal'idlllll' elo serviço, (' osp «ialnu-nte para o II ,~ '"II1'iincuto (lus crimca, 111'Iietos !' l'olltr:tV!'ll<;IICS,
'S('IIS andores;
:1," Mandar lavraI' auto de l(lllas :tR llilig'l'IH'ial:! li lll:lÍs
tel'mo~ tll'signadotl 110 11." :3," !lo artigo :?f)," , sal\'o 1:11' as

ao

('Oll\'l'nil'l1ciaH

elo 81'1'\

i(;o,

Sl'm

1Il'I'.iIlÍi\O

!lo

lll'Sl'obl'illll'l1to

\'el'll:llll'. Il;W o 1I('I'lIlittirl'llI,
1'0l'l[lIl',
lI\'stl'
SI'IIIIt'lItp pa,'tÍ(;ip<tl,.rw :to .i ui/. do (~rillle'
;l." Ol'dell:U' a JlI'i~;l\I, (':ll'tnl':l OH d:I!l'll(:;IO
dllos a Cjlll' til' I'pfi'rl'lll Os arti,,'os lI11t 'rÍCln's
II \'!I(! (ll'sig'lladll';
o
,
lia

-1-," :-;oltal'
)ILO,
nilo

Otl ]JI'PbOS

~l! lllOstrar

PO!](.l· IUl\'I'\'

l':lSO

Ilo~
l'

j;II';i

ill(livi'os

IIUS (':I

c 11!'lidos qll:lllllo, 1)('ln in\ \'i'\ti~iISILO ('lIlp:ldo.,
li nos ('aSOi'\ ('III qllt'

<ltlC! wio

PI'IH'('(lillll'lllo

S!'IU

(pll'i

':I, Oll

(1('IIUI1('ill,
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L" '('rio

ou accn açZw do offerulido ou seus parentes, e clles não a
filr.l'!"l'lll ;

f). o Tomar todas as provia -ncins e omprcgnr todos os
meios, r equisi 1:11\(10 força militar, sendo n ecessario , para
manter a sua auetoril1ade L' prevellil' a perpetração de
qualquer

crime ou delicto.
:?~.o O juiz iustructor
poded
tambem ord mar a
det n 'ao:
1." ])0' pr' umidos delinqu 'JÜ 'S, quando hnju receio
fundado <l qu' ,lIe:" 8' evadam, nu quando com' nha que
Art.

,'sl jam inconuuuuicav ei ' ;
2." D'aquelle 111H' p(l,,~:l 'selar cor a in:..trucçâo criminal, qunntlo nau se pr(' l\' \'ollllltari:mwntc
:l nnxiliur a policia , ' nos muis c:t~ns II·..ignadtl. no 1111111\'1'11 :Ull"t'I'lknt",

~ 1.0 A 11l'{('11<;;\0 nao I'ú,l" prollln'l';u":-"
}llIl'
mais 11"
oito dias, snlvo se for in.lispensnvcl ah olut:lllll'lItl' n prol'llgn<:an d'oste pl'lltiO, o que O .iuiz (1"1'l'lIlinal'iL por despa(·ho fundam ntndo.
~,o Ü (}I 1\ , HI·:t ,I'h'rlllin:lllo
no l'aragrapho
:lllkl'iur
l'
<lpplic:lv'} Ú illl·tlllllllllllil·abililla,ll'
110
llC'ti,ln~, s('11(10, pol'{'IIl, o pl':t~u (1'l'II:I.
qllar 'nta I' oito hura~,
Art. ~\),U (Js autos la\'l·:1I10. no:- t"1'IJ10S do 11." ~.o do
artigo ~i." t 'mo a fol'l::\ <lI' 1'''1'lHl <1. 11dido,
• 11\·111':; pu'
·1'·I'au in IlIirir, .. tl'l't 'lIIllllha
.I'lIl IIlllllCl'O liJllit;IIIIl,

*

ae

~ I." g~t·tI Hllt!)

.1'1':W

l'

'lIwttidll

:III

l"

'}H'l'ti\'o

jlli/.

el'illlinal 1'011\ o, 1'1IIpn,llls, (1'Iall(1., Iletillu8, }l1l,11'1I(11l aiJ\lla
o .illi~ il\ll'lil'ir qu:t' qtl l' t ·:-t 111111111<1" '1'1'1)1'('11,·1' li (lua(· ...([111'1'(',':tllll'ti

í'

dilig' III·ia

qll.

jlll~11I'

lIlilli~torio pllhli('1I prolllo\"\'
.'~.
() JlI'iI 11 ' j"lIado 11 arlig
l' 'I'OI'III:l
judi('iaria 1'111111'\.':11':1 /I (l II'!'.

:;:trio"

111'('"

II

(I

elo.

fOI"'m

,.,

1'l1tl'l"'I1<'

I
I'

no ,)'lIi~ (·I·i1tlinal.
l'rill\l' Jlo\.ltr,lll,

o

!I
II .

tia
1111"

011 qUI'

II II \'i "illlll
(I

('l\lpa-

olli 'io pn'l':ttllrill,
1·'·([lli. ilar :111 .illi/. iII trlll't I' qual (1'1 'I' iiI' I' tiga':1I1'
011
al'to. da na 1·1I1l1]'\. I 'lIci,l. qlH'
a )loli"ia po .. a ii;'. '1'.
. ",\I'L ;VI." l'\'ito
\I
(' allll
a qll' o .illi1. ill"trlll'tlll' pl'l"
slllll', ...
}II ritu
.1 I'lnl"lI"l\l n: )l lh-r III 100'0 I:llr.' l'
~ 'II r,.latorill
pOI' ,1l'lIwnI111r III lIIillll ·h,
lu'lo II n po ta a
'III( illl. 11111' II.
f. r 1lI ]'1'(111) lo , lJl)lh di l'IIIIC '(1"1'- (' 1111, 11111 pr:! o 1'11 <)ll\' I 1':\1'1 o faz'r III,
': II II iI' II,
",. t
";1 I)
!"li o l' Illtori l' 'l'illO por IIIll (.
11, }I'1I:1I1" }III' lllllll
., II rit ) jllutl:1I
• IItO. (III 1"1 llI,·t~h~() ;lO (,()lIIP t<'III" jllilr. 'rilllinlll
II poi ti,· l'u),l'i '11110P ·10
,JIIIlr. (, P lo I' ·1·i'l I 1111 n'to d,l 1IJ1l'(' 111:1('1111, 1\ (lU'
.. ;\." O.

jlli/.

silo

<:111

I"

I)'

(I

(I

(I

I

I

la \

1111'1'1

tt· nllll.

fiO
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Art, 31.0 Í~<la exclusiva COlllp tencia do juiz instructor,
salvo o disposto no artigo ;~D.o,
julgamento
das tr.uisgressõcs de posturas ' regulamentos,
ou cditnes, munici-

°

pacs e ndministrutivos.
§ 1,0 Nos julgam '11Ios a que se refere este artig-o :-;egnir·se-ha o proees80 em vigor para as coimas, tendo todos os autos fé em juizo.
§ 2,° Os autos por transgressões
p mdcntcs nos .JUIZO::>
de paz, ou cm qualquer outro juizo, passarão, nos termos
em qne estiver .m, para o juizo de instrucção,
}111m 1I1li
terem o devido andamento.
Art. B2. o DOB despachos c sentenças proferidos nos processos, cujo julgamento
(.' da l'OIllj1 '('neia <lu juiz de instrucção, haverá os 1'('0111' .os para a l'eJaç:tO (tu districto,
designados nas lei' do pruceiSF;o criminal.
§ unico. 08 recursos das sentenças uão Ru1,irito sem cpw
previamente
se (1 'l)(,~iÍ\' a importuucia
<la multa julgada,
Art. :m.o Os autos d(' im'estiga('au cviminnl, antpH de
rcmctti doi'! para o j li i z do cri Ill(', S('I'rto con tudos , p~\lIH1o
a tubella elos cmolumentna (' salnrios -m vigor nos juizo»
de direito,
para l:\(,I'CIII pagos [lO!' quem dever a~ custas,
1.0 O juiz Il.ruitrad,
por \11'81':lcllO, a qllilntia qll(, !ta
<le cntral' ('Jll rl'gm Ile CIl 'ta', \'01110 in<l('Ill11i,,:t)';w a ({lI(;'
0" culpado::; ii ',1111 ohl'ig-aclos ppla" (h'spl'zas (,"·tra~jl1di('ia
'S
fl.'itnl:!
com a iIl~tl'II(')rtO,
~ 2,° A ill\]elllnisa~'rL!l a que i'i(' ref('I'e o p:tragraplto antrc '(]('nt\', Cjllal\(lo )1:lg'a, 'lltl'anllIO~
l'of'I'es do I'Ht:l<]" ('I!Il1!l
I' '\'cita ('Velltllal.
•\ rt. lH,o l\f('t:lrll' <11tH ClltitclS dOH pl'(l(:l'Si'WH
l)(ll'i 1'11(' 1\11
.. tulo, (' a jlal't(' I'Pi'itallte ao~ r :-'llf'di\,(H~ f'1I11('I'illll,U'iu, )111-

*

liciat's,
~ Imi('o, Sl·l'vir:í.
]lPeti\'o I'S('I'i\'ão,

d(,

cllllt:\!lor

110jllillo
'

dI' ill,

tl'll(·(:;t(l

()

I'I'S

Art. :3:'." () :I.iI)(I:llIt(' ,i1b"titninl
II juiz
\'lll bllla" as ~IIIlH
011 imlH'!limcnll!"
(' 1'\('I':l ('11I1I}1;'I\'lItl' )1:trll o (ll',l'lllP 'lllll) dI' to(las as fllll('I'ol's dI' ill\'('i!ticr:wlt", iIlHtl'II('\,ilo e
(1111',J'OI' lIe('I' "idalll' Ill'r~('nt ' di) t« !'vi,'o 11'1'111,
J'lIlgalllPnto
,
II
i"l.
•
"P.JH1ll ( (' i'gll!las pelo I'I'Rpl'di\'(J jlliz,
lInieo, () jlliz ni\o I'()(kl';'t (h,II'gal' I\S Rlla. fIIIH'('ÕI'"
cm 'aso:-; gl':lV~" ; I' iie:lI'1'1 ('IIlJJI'1' ('onl :t 1'(', POlll'Hlhilili:ldl'
dos ado,; pmtJ('a<!o
rOI'
dl'll'gll(:: () RUII, ~/lh'() SI' ('olllra
o s 'n (lclpgll!lo jll'()('t !IP!' no t('!'lIlO~ (la I.i Oll n "lIlaúJta

*

II li'II tOH,
.\,AI,t,

,','1',,° A

I'TI::.(,11I('('a"

. ,
('I'llIllJl:l

I

('

tI'III

()

C)

fll'l'VII'O

1 1'''-

( :l

ORDE~I

licia de iuvestigação,

N." i

DO EXEIWJTO

om «xcepção

(lo. julgam

(ii

ntos, su«

confideneíncs
• 'l'crptos.
§ unico, Todo. o funccionarios

011 :lgent s policia
s de
qualquer ordem ou cnt 'goria qll' trunszr .direm a di .posi)ao d' 's(c artigo, faz ndo quaesquer r )ycla~õc a P ':;soa
qu nau s 'jam (IR seu chefe:
seruo ill1111 diatam ute SIl.'pen'
c posto :, di 'po 'i~ao do juiz d instrucção para o~
effeito: do artigo 2t)ü.41 (lo codieo penal.

C.\PIT 'L() II
Disposições

geraes
todas a .. rc-

II v r:i,

tl'o
(I

1l111n II ('II

ORDEM DO EXERCITO N.o 7

1.' Serie

§ 2.° Os escrivães serão nomeados pelo governo de entre individues com pratica de administração
civil ou judicial.
Art. 30.° Haverá um conselho administrativo,
do qual
será presidente
o official mais graduado ou o mais antigo
d'aquelles a que se refere o ar Ligo 5.°, vogal um dos outros officiaes, e thesoureiro um empregado do governo civil, que continuará recebendo uma gratifica~fio para falhas,
servindo de secretario c procurador sem voto um cabo de
secção escolhido pelo commandante do corpo ela policia.
§ 1.0 Unido tÍ repartição da polícia de segurança publica haverá um aspirnnte ou segundo official da administra~ri() militar, ql1C desempenhará as fuucções de fiscal do
conselho, como delegado do commandante do corpo. O fiscal poderá ser escolhido de entre os funccionarios ela ndministração militar em serviço dependente do ministerio
do reino, do fazenda ou da gucrra; c n'cstc caso vencerá
apenas uma gratific.:ação pelo serviço de fiscal do conselho,
que accumulará com os seus anteriores vencimentos.
§ 2.° Ficam pertencendo ao conselho as attribuições quc
anteriormente
competiam á commissão admiuistrativa.
As
suas restantes attribuiçõcs
e as privativas
<10 presidente
c ele cada um dos vogues, bem corno a escripturação e a
contabilidade,
serão definidas em regulamento.
Art. 40.° O::; empregados
e prnças da policia civil não
podem, sem auctorisação
ou determinação
do governo, ser
desviados para serviços diversos dos que lhe pertencem
por esta lei e pelos regulamentos
que forem expedidos
para a sua execução.
Continua, porém, em vigor o disposto nos artigos 8.° o 12\).° do regulamento
d 21 de
dezembro de 187G.
Art. 41.° AOi:! funccionnrios
superiores
policiacs 13 ao
antigo comraissario gúral, que lião a tenham por outro diploma, \_,reconhecido o direito ;"L aposentação para os ofleitos do decreto n.? 1 ele 17 do julho de 188G. Para aposeutação,
havendo cabimento,
dos antigos cornmissarios
que ao tempo ela publicação d'ei:ita lei hajam completado
eincoenta annos de idade, 6 Ih s concedido o beneficio do
§ 3.° do artigo ::l." do citado doer 'Lo de 17 de julho de
1886.
§ nnieo. A disposição d'este artigo 6 applicnvol ao l"ommissario geral e nos cOllllllissarios de divisfio de poliein do
Porto.
que, alem daR e;\tabelccid~s
A rt. 42.0 As gratifiraçõcs
no § 2.° do artigo G.o, e 110 § H." do artigo 24.°, fon'lll
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concedidas ás praças e mais agentes da policia, só poderão
sel-o por serviços extraordinarios,
sob proposta dos respectivos chefes das repartições
policiaes. L\. concessão compete ao governo, com informação do governador civil.
serão substiArt. 4n.O Nas suas faltas e impedimentos
tuidos : o commandante
do corpo de policia pelo official
mais graduado,
e o inspector pelo sub-inspector,
Art. 44.0 A concessão de licenças aos empregados superiores policiaes é da competoncia do governo; c a todos os
outros é da competencia do governador civil, sob informação
dos respectivos chefe de repartiçâo, os (p1aeS poderão conceder até oito dias em cada anno aos seus subordinados.
§ unico. Com respeito ás licenças ele que trata este artigo observar-se-ha,
na parte applicavel, o disposto nos
artigos ;381.1J a i3HG.o do codigo administrativo.
Art. 45.0 Continua existindo o cofre ele pensões, em
harmonia e para os fiu da legislação em vigor, e dois terços do producto das multas pagas por transgressões
de
posturas,
cditaes c regulamento,
que eram destinados a
esse cofre, serão sempre receita do fundo de pensões, e
só do terço restante sairão as gratificações a que se refere
o artigo 42.0 d'esta lei.
Art. 46.0 A:; pra~as que se despedirem ou) nos termos
d'esta lei forem despedidas do serviço policial antes do fim
do seu alistamento,
perdem, a favor do fundo ele pensões,
as quantias com que para elle houverem contribuído.
§ unico, Esta diaposição é tambcm applicavel nos guardas que se alistarem nu corpo de poli 'ia civil do Porto,
depois da promulgação
da pr sente lei.
Art . .J 7. o As nom 'a~õ·s dos funccionarios
superiores
policiucs serão feitas pelo ministério do reino, cm harmonia, com as disposiçãos d\'sta lei.
Art. 4H.o Fica competindo aos administradores
de bairro
todo o expediente
à .crca da achada de cousas moveis ou
valores perdidos, e ela dcscob .rta de tliesouro
ou cousas
e condidas.
Art, 49.0 Os emolum nto cobrados P la tros repartiçõ 's policiacs, nos termo: (la tabella approvnda por carta
de lei de 2;~ de agosto de 18 7, darão entrada no cofre
do cons lho administrativo,
c rrlio mensalmente divididos,
na sua totalidad , cm cinco parte' ig'uac , das quac' uma
pert neerá,
lU metade,
ao commandante
do corpo da policia civil, e a lU tade 1'0 tantc, por igual, a doi dos officiaes auxiliares;
n. s gnnda
a t reeirA, m dois tcrços,
ao inspector
e ao juiz in trnctor, c, n'um terço, ao sub-

fiJ
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inspector e ao ajudante, distribuindo-se
pro rata :1 quarta
pelos escrivães e a quinta pelos amanuenses.
§ unico. Do producto das multas pagas por trausgressõos de posturas,
rcgulumentos
c editaes, destinado
ao
cofre de pensões, feita a dcducção a que se ref re o :11'tigo ..J.f). o, será paga ao terceiro official adjunto do commandante
uma quantia igual ii, que os outros receberem
por offeito d' este artigo.
do COI'pO, () juiz instructor
Art, 50.0 O connuandnnte
e o inspector proporão, cada um com rC8p -ito aos serviços
'IUC ficam a seu cargo, os regulamentos
11 (PiO S' refere ('tita
lei c os mais que forem nccessnrios para a cabal sx 'cur;fio
o desenvolvimento
dos preceitos u'clla estabelecidos,
As
ditas propostas subirão ao guvemo por iuterm dio e com
informação d,~ governador civil.
Art. D1.° E auctorisado o gO\'erno a rever a tab .lla do.
«moluuientos policia s, npprovadn
por carta de lei de 23
de agosto de 18tl7.
Art. r)~.o São applicavcis ao alistamento
das pl',1~'a do
corpo de policia civil do Porto as (lisposiçOl'S (los artigos R.", D.o, 10.°, ] L", 1:?o, 1:\'0 e 1;)." com as 'eguintcs
modificações:

l ." As funcçõcs do commandanto
ficrun pert moendo no
commissario geral, as dos ofTi('iaes nos connuissnrios do
divisão ;

2." Ao exame para. a promoção a cabo pod nu concorrer
os guardas qlle tcnham mais de quatro IIn1108 do serviço ;
:1. o Para o nlistamcnto t('rão prefcrencia
as praça!:; d
pn)t !la guarda municipal
do Porto, que as 'im () r qu iram no fim do s u :tli 'tamento ou r 'admis ':to.

CAPITULO
Disposições

III

penaes

1)3." Todos os elllPI'('gado
de (pla!(ll1\'r cat gol'ia
partições
polic'iam;, • 'pu" ng\'IItI" , IIbol'<1inaclo,
poderfto ser SlISp )nso~ 011 rI 'lUitticlo::! Pl'lo govl'l'll por filltati 011 por conv\'nieneia <l I:!Pl'vi '(l, 'nlvo o di po,to no
§ 1.0 do urtigo 24.0
. $} Ilnico. Será s mpl" (ll'lllitli(~o o l'mpl' ,y:tdo qll for
JIll'onfidentc ou qlle, sem 1tUt'tOI'I",ll<;!tO c 'l)\·\'. a, d 'r co°
nlll'cimemto <lo facto~ polici1H~1:!a qU:WtiqllCl' pc ons qll)
n't>lles não lt:ljalll de int 'l'vil' I galnwntc,
.\rt. f)4. o l~ ) 'prcssam ut prohibido, !:lo], p nu
tI 1_
..\l't.

daI:!

1'(

a
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missão ou expulsão, a todo o empregado policial nccumular o seu 'mpl'l'O") com qualquer outro publico ou particular; exerc«r commercio pur si ou }lor int srposta pes~oa e
1'0(''u '1' qualquer dadiva ou gratificação, suu qualqu I' pretexto, ~ '111 andoris;l<;ito do' s .us ~upcriures.
Art. Õ;)," Hnvcrá um conselho disciplinar, cujas attribuições e or<rallisa.'llo scrào desenvolvidas
cm r<'gulallll'nto, ajustado aos l'l'gulmnentos militare' tln, mesma natureza, no (piai e fixarão tambem as recumpen!'ia' e castigos.
D' .ste cons .lh .. ser.i presidente o eommandautc
do corpo
da policia, rela tor u.i uiz, c vogal um UO officiaes auxiliares.
Art. :>()," Fi<,;L rcvoga(1a a I .~i'Ia('u,o CIll contrario.
uIandâll10s
portanto a todas as nuctoridudes,
a qucm
o conh . .iiuento (' «x 'Cllt;:(O da referida lei pert .nccr, que
lt cu IIIpl'am c f,l('a III cumprir
(' gna nln r tào in toiramcnte
como n' lia ~l' cou té m ,
O .ouscll. .iro (re tado ministro c secretario
d'estu.lo
do 1)<'g'f1cius(lu reino, l' o mini tI'O c ;;ecrctarios U' g.
bulo <lo' lll'gocÍos ('elesin, ti('()s UL ju:-;ti a e dos Degocio~ (ln gn '1'1'11, a fa~'am impritllir, puuliear e corr('r, Dada
110 pl1<;o das ~'('c('~i(l/llle:-;, em ;) de abril ti' 1.'QG,= ELHEI, eom ruurica I' gll'll'da,
JUlio Fm'}'('im Franco Pinto
n",ft-llo lJran
= .JntoHio ri' AZtJt'l:du ('a~t"'lo ]Jnmco
Lltiz 11I1J1tl!fO Pil/ll'/lt.t Pi,tto,(L "1l1' do ~',llo granue uas
arma~ n'ae,),
(j

llini Inio .Iu.

III"

=

tio ('l'chi.1 litO C l!t' ju liça - Oirt" tá!) ctlllr,tl- 2, a nel';lrlit,lo

DO:\I '.\HLO·, pnr gl'a~a d J) 'lI~, lh-i ue PUl'hwal
do .\ Ig:l1'\'I.',· , ,t" l' aZ(')\I(l :nu r u to(lo os 1108:;0 SUU,
dito:;, (11Ie 118 eôl'tt'l:\ n
.. ra' U 'er taram u mís (luere)\los :l
1CI" '('gulllte:
~ ..tigo I," \ rcll'lbilit:\t:ao
dos l' ',us r 'alisal" e-lia por
III '10 tia r vi i'~() '.'tr: ()j'(linaria <1a. )' 'pc ,tiva'
'cnt nç.l:
(';nlthllLlllatol'ia", pa, alIa 'l1J julga<lo no termo'
p la
f.Jl'llln . taL ·lt'(·i(ln na pre. ('11l I i,
:2,0 Alelll(lol'lea o
p 'it;'jHlo nO'llrtic~() 1:2G:3,Ot
1:2f!4,o, I ::?fi;." e 1::W :) da nuvi im. refurlllll judiei/ll'ill,
'ní alllllittitla 11 r 'vi !lO, qunwlo ti,,!'r'lIl () 'corrido eircum tnneia (111 j u"tiliqn m;l inntlccnt'ia do c 1}(IClllnl~do.•
Art. :1,0 A r ·vi ao
...i. (' II ·.lil)1I I)()o npr 'lHO tl'iLuIla~ ,u j li ti ", pOlI IH)lI I' 'q li r III o r ~11, ou prolOovcl.;~
Mil JO 'áUll'nt o milli t 'rio publi 'o 1) rante o lIl' 1110triLunal, mbol'l\
tcjn
I('utaun
ot 'II '/l.
Art, 4.° '0 ea o <l.. revi
r mutivo di!f'r lltt~ d'aI'

:\1'1.
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novissinia reforma j udiciaria,

cedcr-se-ha nos termos dos artigos seguintes.
Art. 5.° O réu que pretenda rchabilitar-se

pl'O-

apr sentará
o requerimento
em que peça a revisão, instruido com os
documentos justiflcativoe, som o que não poderá tornar-se
conhecimento do pedido.
Art. 6.° O supremo tribunal de justiça, ouvido o ministe rio publico, decidirá, cm socções reunidas, sr, em vista elo
allegado e dos documentos, ha fundamento para se rever
o processo.
§ 1.° Não será attendida a petição que tenha por intuito manifesto qualquer modificação da pena npplicada na
sentença.
§ 2.° O accordão, que conceda ou negue a revisão, serü
sempre motivado.
Art. 7.° Attendiclo o requerimento
do réu ou a promo<;ào officiosa do miuisterio publico, o supremo tribunal designará no accordão um juizo ele 1.:\ instaucia, diverso
d'aquellc em qll\~ o réu fôrn julgado, se assim lhe for requerido, ou se o tiver por conveniente, a fim de so pro·
ceder ahi ú revisão do respectivo proecsso, sem qn sej a
todavia ::lUspensa a execução da sentença condemnutoria.
Art. 8.° A part
a quem se tenha concedido a revisito
de processo ordinário ou correccional deverá dirigir um
requerimento ao juiz competente, IIOS termos do artigo anterior, pedindo a citação do ministerio publico o da parte
accusadora,
se a houver, para, na segunda nudiencia posterior ,í citação, verem oílor c r o articulado c os respectivos documentos.
§ 1.0 Se a revisão for promovida pelo ministerio publico, será (J articulado offere .ido contra a parte aCCUKHdora, se a houver, e contra um ag -nte •pccial do ministerio publi 'o, que para este fim Her;l nom ndo pelo juiz
de entre os advogados OH procuradores,
BP no juizo lIào
houver advogados, e.'cepto nas C01llal'l'us onde hl1ja mais
de um deI gado, porqu , n'est<l caso, a nom 'apito 'enl.
~ ,ita pclo respectivo procurador l'('gio.
•
§ 2.0 ,'egnil'-sc-hfio todos os demais t rmos <lo r SP(I tivo
processo até;\, ent >n~a final.
Al't. 0.° A part
a quem for ('ono (lida a r vi~rto, trntando-se ele processo de poli ia cOl'r 'cional, d y nt dirigir o r 'qucl'imento ao juiz com}> LC1Ü', pedindo qn .
proceda a novo julgam nto com cita 'ão elo mini t 'rio publico e d~ parte aecllsadora, se a houyer, e qu
proceda preVIamente a qualquer
':1.111 11 c 'ssario
pura o
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descobrimento
da verdade, sendo também applicavel n'este
caso o disposto no artigo 20.0 do decreto de 15 de setembro ele 1892.
S L° Se a revisão for promovida pelo ministério publi('0, proeeder-sc-lui
Ú citação
da parte accu adora, havendo-a, e de um agente especial do ministerio publico, nomeado na férma do § 1.0 do artigo antecedente,
§ 2.° Seguir-se-hão
os demais termos do processo de
policia. correccional até á sentença respectiva.
Art. 10.° Nos processos em que houver intervenção do
jlU'Y, decidirá este as questões de facto que lhe forem
propostas, devendo ser formulados quesitos, não só ácerca
aos factos que tiverem
ido articulados, mas tarubem sobre
qualquer circumstnncia
advenieute da discus :lo do. causa.
Art. 11.° Se for julgada improc dente a accusação,
duVt'rá. a respccti va sentença
declarar nulla a sentença
coudeumatoria,
'cm fazer refer mciu ás di:'l!>osições da
lei penal, e rehabilitado o réu perante a sociedade, readquirindo o seu estado de direito anterior á condemnação,
logo qHe a . ntençn passe
m julgado.
§ 1.0 Esta sentença será publicada no Diario do _qvV~I'IW) om tres dia'
cons cutivos e nffixada por certidão
11 porta do tribunal da comarca do domicilio ou residcncia do r .habilitado , e á porta do tribunal da comarca
em que fôra proferida a condcmnação,
devendo ier trancado o respectivo registo iriminal.
~ 2.° Da 8 nt nça deverá o ministerio publico interpor sempre os r \ClU' 'OH legues .
Art. 12.0 ~a scnt nça seni arbitrada ao réu, quando
este a s sim o tenhn 1'1'<111 'rido, a justa indemnisução elo
prejuízo qn!' !tOIlV'I' aoffrido com o .umprim nto da pena,
(1 no }lroce ·so o. i. tirem
os 01 'm >l1to II ce arios para fa.;',PJ' aqut'1I
arbitram 'nto, e no (·a. o {'ontrario, serlÍ a inIII'lIlllill;U;ào nxacla 010 proc ,o ol'llinario, nos t rlllos da
It'gisla):lo vig 'nte.
~ uni 'o. :e a p 'na th'er .ido : de 1I1ult.a,
stiver jà
cUlllpri(Ia, orden:mí n ~ntt'n)a li . \l:t !'t' titlli)lo.
AI't. 1;L o ~o a l' ltn.hilit:H':Lo for julgnlb, improcedente,
>r;l pdlL novll S nt n~';\ mnnti(Il a (lOndellllla\'1O anterior,
Art. 14.° ..ro eH o do arti l"l) Hllt"
11t", I) pod ri
'1'
)l >l'mittida
l'guntIa. r vi:>,o,
a }lJ' lIllOV, r o proCllrndor
gC'J'al da >orf,a c fil;',' nda.
nt nça
A rt. 1r).o l~~prlrlllittida a r vi o !lo pt'"
.o
s antefl'latim no rl'll fali ('ido, c"uindoI'iol'eil no <tu for lIppliclW 1.
1
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Art. 16.0 São unicamente
competentes
para promoverem esta revisão os ascendentes,
descendentes,
conjuges
e irmãos do mesmo réu.
Art. 17.° Os réus que forem condemnadoe pelos tribunaes militares tambem poderão rehabilitar-so por meio da
revisão das respectivas
sentenças
condernnatoriaa,
tanto
nos casos especificados nos H.OS 5.°, 7.°, 8.° e 8.° do artigo 300.° do codigo de justiça militar, como se tiverem
occorrido cireumstanciae j ustificativas da innoccncia dos
condemnados.
Art. 18.° A revisão ser ti. concedida pelo suprC'll1O conselho de justiça militar, em vista de requerimento documentado do réu ou de exposição fundamentada do promotor de
justiça militar, e poderá Bel' designado, para se proced 'r
á revisão, o mesmo tribunal que proferira a sentença condemnatoria,
ou diverso, conforme seja mais conveniente e
accommodado ás circmnetancias
do processo.
§ 1.0 Fóra dos casos speciacs a que se refere o artigo 17.° não se mandará su!:!}>ndor a xecução da sentença, excepto se a pena imposta for a de morte,
§ 2.° A revisão das sentenças cond mnatorias só poderá ter cabimento cm tempo de paz.
Art. 19.° A sentença da rehabilitação
sed publicada
tambem na ordem do ex rcito e da armada.
Art. 20.° Serão observadas
as outras disposições qu
não estejam em desharmonia com a natureza c termos especiaes dos processos instaurados nos tribunnes militare .
Art. 21.° As disposições d'esta 1 i erão tambem applicaveis a todos {JS réus que s achem cond mnados por
sentenças passadas em julgado na data da sua promulgação, aos que j:í tenham cumprido a respectiva Pl'JUt,
b un
assim aos que já e t jam fall cidos.
Art. 22.° Fica revogada a legislação
lJl contrario.
Mandámos portanto a todas as auctoridadce,
a qu nn o
conhecimento
execução da referida lei pertencer,
quc n
eumprnm
guard m e façam cumprir
guardar tão inteirament
como n'ella s contém.
Os ministros e secretaries
d'estudo <los negocios
l' .lcsiasticos e de justiça, dos negocies da gu rra
los negocios da marinha e ultramar, a façam imprimir, publicar
correr. Dada no paço das
ccsaidados, aos B <ln abril do
1896. = EL- REI, com rubrica \ guarda. - Anfonio ,1' Iee-

vedo Castello Branco .::Luiz Augu8to Pimeniel. Pinto
Jacinto Candido da Silva. - (Logar do sêllo gl'lmdo da
armas

reaes).
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Alinisl('rio dos negocios da 9I1ma-lIep3fli~ão cfnlral- 2.a Secção
DOM CARLO , por graça de Deus, Rei de Portugal
e dos Algarves,
te. Fuzemos 83 b r a todos os nos 08 subditos, que as côrtes geraes decr taram e nós queremos a
lei seguinte:
Artigo 1.0 São concedidas pensões vitalícias e annuaes
de 8006000 réis, pelos xcepcionaes serviços prestados na
recente campanha da Africa oriental, aos seguintes officiaes

i

'oroneI do regimento de infanteria n." 2, Eduardo Augusto Rodrigues Galhardo; capitão de cavallaria n. ° 1, Iancoiros de Victor Manuel, Joaquim Augusto Mousinho de
Albuquerque.
Art. 2.0 :LO concedida,
pelos serviço rel vanti 'Rimos
prestados na me ma campanha, p nsões vitulicias e annuaes de 500bOOO réis, ao seguintes officiae :
Ten -nte coron 1 do r gimento n. o 1 de infunteria da
Rainha, Ant nio Julio de ousa Machado; capitâo do ('orpo
do estado maior, Eduardo Augll to F rrcira da "'osta;
capitão do e tado maior d engenheria, Alfr edo Augusto
Freire de Andrade; capitão do e .tado maior d artilheria,
Henrique :\litchell d Paiva
ouceiro j medico naval de
l.a ela se, Antonio Jo é Hodrigue
Braga; segundo t nents da armada, Filippe Trajano Vieira da Rocha j alferes do regimento d caçadores n.? 3, Jos ~ da Conceição
Cota e ilva.
Art. :3,° . ão oncedidns, p lati rel vant
serviço. prestado na m ma campanhu, p '11. Õ 's vitalícia . unnuaes
de 300 000 réi , aOR s "rllillt .' officia '.' :
!)rilllf'iro tt'nf'llte dn Al11Hldn, Fl'I\nl'i co Diogo d Há;
primeiro t 'n(>l1to dn nrlllada, Ah-aro d' (>Iiwira Soar' de
Andrl'a; priml'ir() t~n( nte da armadn, nuilherme Iv na
F rl'az j capit;to da hrigadn d nrtilh ria
montanha,
li'I'an<'Ísco <1(, I"Otlsn Pinto Cardoso Machado j eil'lIr ril\o l!1(íl'
do l'egim nt I n,O 2 cl caçadol'c da Hainh. J~nncio Fr:l1H;aj
IlCglllldo t Ill'llt
da IIl'lllada, Julio Lopc Yah nte da Cruz;
teuent, do corpo elo (' tado maio)', .A_'r 01'11 lia <1(, Vaso
cOIl('ello j ten 'nt· da hrigada do ar!ilhcria de 1Il1lIlt:lTlhl1.,
:'nnibal J\Ugll, to . anch
1 ou IL :\lirl\1Hla j t lIf'ntc do
lllfant 'ria cm l'ollllllia, fio, .T oaquim Ppr 'im L 'itlio; lCJ1pnt'
d? xercito da Afl'ica oriental, ,[anu 1 Luiz Alvc ; Cil·UI'.
gu l\iudantc da bri~a(1a de al'tilhcria de montanha, F rnando de :.'\lit·:llHln .. fOllt ITO ,o' al~ r II de cavallaria cm
commis,ii.o, Haul ('m'lo!' FerI' ira da o ta.

a

°
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Art. 4.° Ás praças de pret, que fizeram parte do corpo
expedicionário
a Lourenço
Marques,
e que no praso de
um anno, contado do seu regresso li metropole, se acharem impcssibilitadns,
cm rceultado de moleatias adquiridas
em África, o comprovadas por uma junta militar de sande
de angariar pelo trabalho 08 moios de subsistencia,
serão
concedidas as seguintes pensões vitalícias c annuaes:
De 144;)000 réis aos officiaes inferiores, que se tiverem
distinguido em combate;
De 72bOOO reis aos cabos e soldados nas mesmas condições;
De 726000 róis aos mais officiaes inferiores;
De 366000 róis aos mais cabos o soldados.
Att, 5.0 As praças ele pret elo referido corpo oxpedicionario, mortas em combato ou em resultado de ferimentos
recebidos
cm combate, ou por doenças adquiridas em
África, legarão ás suas famílias igun s pensões, nos termos
das concedidas pejo monte pio oflicial.
Art. G.o Fica revogada a legislação em contrario.
Mandâmos portanto a todas as nuctoridndes, a quem o
conhecimento
e execução da referida lei pertencer, que a
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramcnte como n'ella se contém,
O conselheiro d'estado, presidente do conselho do ministros, ministro e secretario d' estado dos ncgocios da fazenda,
e os ministros e sccretnrios d'cstado dos negocies da guerra
(' dos negocies da mnrinha e ul tramar, a façam imprimir,
publicar e correr. Dada no pa~o, aos () de abril ele ) 8\)(i.
eL-HEr, com rubrica e guarda..
Ernesto Rodolpho Iliu-

=

tze Ribeú'o - I.uiz 1111[J1I8to
dido da Silva.
(Lognr do
Jus/

Pitucnti]
Pinto
80110 granel' das

Jacinto Üan
armas !'l'H('s.l

R.~lCl;i(v de 1I[0/,(/(',

Está conforme.

o dirootor geral,

W'U/C/lto,

EDIÇÃO DA REVISTA MILITAR

EcnETARIA D'ESTJ\DO DOS NEGOClOS DA GUERRA
27 DE ABRIIJ DE 1 96

OnDE}! DO EXEROITO
(1.'
Publica,

'e ao exercito

O

1. o -

'cric)
eguinte :

Decreto

Sccrl'laria d'cstado do' negocio. da guerra- Direcção geral- P Repartição
Tendo de retirar a força cxpcdícíonaria
que, por effeito
do decr ,to de 17 de outubro d 1 5, ~ acha em serviço
110 (' stado da India ; c communi 'ando o mini. terio dos negoeios da marinha
) ultramar
s r convcni mte manter
n'a'lllclle
tado força militar da metropole : hei por bem
decr tar o s guinte:
Artigo 1.0 (lue s -jam po, to li dispo i~ão do ministerio
da marinha e ultramar,
para embarcarem
prn'a o estado
(la Jndia, lima bat ria de artilh ria. de montanha,
uma
(,('"lIo de nrtilheria
d guarnição,
um c quadrão de cavallaria, uma secção d servico de nude I' lima secção da
admini tra -ão militar, com a compo iç o indicada no mappa
junto.
Art, 2," Ql\e as condi 'o 'S e vantagens
cone ididas aos
officia s e pra a de pr t, q u
ão pr tal' erviço na India, sejam a c, pr 'as nas in 'truel:õ s anile tas ao de'reto de 1 (j d novembro de 1
ins .rto na ordem do
exercito n." 46 <lo mesmo anno ,
~rt. :LQ ~lH' () \' .ncimento
a f{IlI' têem dir ito oS referido offieiac
p mais
pr,l<'IL,
.iam o::; qlle l'01l8t1Ull das
tabl'llas
C publil'ada
lia orn<'1ll elo ',. rdto 11,0 1
(1.a s(lrie (lide
olltllb.,o dI' 1 Uf).
O mimstro c S cl'ctario d' ~ ta<lo do' n gOl'io ela ~uerra
da marinha
ultramar II sim () t 'nham
ntcJI(lido
façmll
executar. Paço,
m lü d abril d 1 !)ti. = PEI.=José
E8téMo de Morae
. 'arm IItO Jacinto Ctllldido da Silva.

no,

=
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2,O-Direttão

73

da admiDislra~ãomililar- ta Reparli~ão

Declara-se:
1.o Que o pr ço por que saiu cada ração de pão fornecida pela padaria militar no mez de março ultimo foi de

34,54 réis.
2,0 Que o preço das rações de forragens no mesmo
mez saiu a 270,67 róis, sondo o grão a 202,71 róis e a
palha a 67,96 róis,
José Estevão de Moraes Sarmento.
E M.couforme.=O

director geral, Francisco Iligino

veiro Lopes) g neral de brigada.

era-

EDIÇÃO DA REVISTA DO EXERCITO E DA ARMADA

N.o 9
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
16 DE MAIO DE 189(j

ORDEM DO EXEROITO
(1.· SeJ."le)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

l.°-Cartas

de lei

lIillislerio dos negocio da fazenda- ecrelaria geral

DOM CARLOS, por graça DeuH, Rei ue Portugal e
dos Algarves, etc. Fazemos saber a tOUOI:I01:1 nossos suhditos, que as côrtes geraes decretaram
c nós queremos a
lei seguint :
. Artigo 1.0 É addicionado ao artigo 2.° da lei de 12 de
Julho de 1893 o seguinte p riodo :
«Esta multa nunca será inf rior a 5hOOO róis, ou a falta
consista em não se haver pngo o sêllo ou em se haver pago
sêllo inferior ao devído.»
Art. 2.° É substituído o § LOdo artigo 2.° da mesma
lei pelo seguinte;
«Na multa incorr III os que pu sal' m, receberem ou
fizerem uso de documento ou pap I II m s":110, sendo aoelle
sujeito, ou indevidamente
sellado, e os qu· lhe derem
cumprimento. »
1 .Art. 3.° É sub tituido o : 3.° do artigo 2.° da mesma
61 pelo seguinte:
Il§ a.o Nos ca o cm que e] de . rba o êllo inferior
ao
. mu It II mprega Jo que
d devid o, fi ca 1'0 pon avel pela
i' ~u cau a á. tran
gr
O' quando
a liquidaç o tiver sido
leIto. po'
,
~
. d d~ ln 10 de guia, incorr ll1 na multa os que tive reiu
llH'A~ o esta fÚl"llJlI d }) g mento.»
rt 4 o O .
i'
ti

3'0 d' . <llllntuplo da multa, n qu
l~Od . 1 a cltnd: lei dc z l de julho d

t UI o pc o duplo.
Art. 5.° lW appro

ada,

iara

B

e retere o ar-

1 9~~, ti ub ti-

r iu introduzida

UUi!
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1.· ~cl'ie

tabellas respectivas, annexas á lei de 21 de julho de 1893,
as alterações
ou substituições
indicadas
no mappa n. o 1,
annexo á presente lei.
Art. 6.0 São approvadas
as alterações
indicadas
no
mappa n." 2, annexo á presente lei, relativas :ís taxas do
sêllo de licenças, constantes da classe 4. a da tabella n. o :3
do regulamento
de 2 de dezembro de 1~6D, que, nos termos do artigo 5.0 da lei de 10 de abril de 1875, e do artigo 251.0 do regulamento
de 28 de fevereiro
de 18Hf),
são lançadas com a contribuição industrial.
Art. 7." O governo codificará n'um SI" diploma todas
as disposições concernentes
ao imposto do sêllo,
far{~ os
regulamentos
necessarios para. a execução d' esta lei.
Art. 8.0 As disposições da presente lei não são applicaveis aos actos, documentos ou quaesquer
escriptos que SL'
achem devidamente sellados ao tempo da sua promulgação.
Art. 9.0 Fica revogada a lL'gisla~l.'to cm contrario.
Mandãmos portanto a todas as auctoridades,
a quem o
conhecimento
e execuçao da presente lei pertencer,
qlle
a cumpram e guardem e façam cumprir c guardar tão inteíràmente
como n'ella se contém.
O conselheiro
d'estado,
presidente
do conselho de ministros, e ministro e secretario
d'cstado dos m'gol·ius da
fazenda a faça imprimir, publicar c C01'1'er. Dada no paço,
aos 4 de maio de 1896. = EL-REI, com rubrica e gual'da. = Ernesto Rodolpha Ilintze Ribeico. (Legar do
sêllo das armas reaes.)

Mappa das alterações a que se refere o artigo 5. o da lei d'esta data
TABELLA N.o

1

CLAl:lSE 7.·

Verbas 79 a 88.- Acrescentar
depois d\.~ta
ultima a seguinte:
((OS breves
eonstantea
das dez prpced ntes verbas pagarão tantas taxas
quantos forem os imp trant '1:1.
J)

CLASHE

11.·

Verba 151. - Acrescentar
no fim
boa (I Porto».
Vt!l'~a lf)l-A (nova) .. - Nas mais
rl~1110

«

-m Lis-

Ü'I'I'[tS

do
" ••

4r,OOt;

1.' ::-;eril'
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'LASSE 1~.·
Verba 16G. 'ub titnir as palavras:
«Os
preces o~ forenses excluídos,
te.» por a Os
processos forenses, incluindo os autos de
posse, e excluindo, etc. J
eLA SE 13."
Verba 175. - Elevar a taxa. de 100 a 300
róis.
Verba 1 2. ub tituir as palavras:
«(para
todos os, etc.» por «para cada um dos, otc.s
Verba 1 B.-- Acrescentar:
l1e a. nota de distrate apposta pelos tnbolliã s nos traslados
ou certidões das seripturns d divida».
Verhas 1 )4 P 1 5.-1.° Substituil-as pela seguinte:
Pfll'filhaç:to por auto, escriptura publica, toatllmPlüO publico ou assento de baptismo,
l'ada pcrfilhado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vcrba l!IG.- Aer scentar : IC fiança a valor
dCl'Iconhecido ou indeterminado».
Verba 2U:3. - Diminuir a taxa de 2 OOU para
16000 róis.
Verba nova:
Certificado do l'l·gi ·to de propriedade
ele embnrca~(;t's de portos c rios., . . . . . . . . . . ..

6300

;)100

CIJA.' 'E ]4."

V e,~ba 20D. _ Elevar

a taxa

d

O para

~.,OOO r '·il'.
Vel'ba 21.1.- Acrescentar
110 fim: 8('n110 por
P tlllll)lo indeterminado,
cada um
.
01' telllpo det .nuinado,
cada um em cada
ll1!'z, OH fracção do mcz
.
(llln!qucl' altol':l,<;ito ou 1II0l1ifll'ação nos
lllesmos papei
obriga ao png.uncnto
V
de 1I0\'a ta. "H.
~rb:t 2 J -1 >iminuil' a taxa d" 1i00 para
i~()O rt'. 'I~

6200
MOO

s.

V'"'r1>a

rI'

110\"1

' ••

('l'Jno dI abt'rinm II.
do~ tabelli1'lc ••••••••••••••

igllal no livro proprio
10',

10

••••••

5100

78

ORDEM DO EXERCITO

N.·

o

Registo do reconhecimento de assignatnras
nas certidões das missas. . . . . . . . . . . . . . .
Registo dos actos lavrados fóra das notas dos
tabelliães, incluindo o relativo á approvação de testamentos cerrados... . . . . . . . ..
Certificado de registo criminal, alem do sêllo
do papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Escripto particular de qualquer contrato, alem
do sêllo do papel e do acto. . . . . . . . . . . ..
TABELLA

1." Serie

~100
6100
~100
;$200

N.o 2

CLASSE 3."

Verbas 232 a 245 inclusive.-Augmentar
em
50 por cento as taxas respectivas.
Comprehender na incidcncia das taxas das
verbas 251 a 254 os recibos elos emolumentos dos juizes, promotores, defensores,
escrivães e mais empregados do fôro ecclesiastico.
Verbas 251 a 25~ inclusive.- Substituir pelas seguintes:
De 1~000 até 106000 róis
"
De mais de 10;$000 até 50;$000 r6is . ..
De mais de 506000 até 100;$000 róis..
De mais de 100t$000 até 5006000 réis
De mais de 500t$000 até 1:0006000 réis
Augmentando 50 réis por cada 5006000 ou
fracção de 500t$000 róis.
Verbas 255 a 2ó8. - Acrescentar ao dizer
geral o seguinte: «acceitação de doação
intmo vivos, não sendo em contrato ante-nupcial, e as doações puras e simples a que
se refere () artigo 1:478.° do codigo civil,
sobro o valor que deve ser indicado aos
bens mobiliarios e immobiliarios doados,
bem como as escripturas de deposito».
Verba nova:
Bilhetes de passagem cm caminho de
ferro, cujo prcço não seja inferior a
400 róis, cada um . . . . . . . . . . . . . . ..
Verbas novas:
Recibos ou relações de possuidores do
acções ou obrigações com respeito aos

~01O
6020
~030
6050
6100

,)010

1." Serie
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dividendos ou juros que recebam do
estado, bancos ou companhias, quando
os referidos titulos forem ao portador
ou de coupons, alem do sêllo que lhes
competir pelas verbas 246 a 250 dá
lei de 21 do julho de 1893, cada 3~OOO
ré is ou fracção do 3~000 réis , . . . . .•
Se o coupon do juro ou dividendo for
pago contra simples apresentação, cada
coupon, seja qual for o seu valor. . ..

79

6010
6010

CI..ASSE 5."

Verbas 260 a 272 inclusive.- Augmentar em
50 por cento as taxas respectivas.
CLASSE 7.'

Verba 310.- Substituir a sua redacção pela
seguinte: bilhete de loteria ou rifa (exceptuadas as do governo, mis rieordias, hospitaes ou estabelecimentos de caridade, aesociaçõea de soccorroa mutues e beneficencia) sobre o valor nominal de cada um ... 10 por cento
TABELLA

N.O 3

Verbas 322 a H25 inclusive.- Substituir por:
bilhete de despacho de importação, sobre
o valor respectivo, não podendo, comtudo ,
cobrar-se menos de 50 róis. . . . . . . . .. ..
Verbas 326 a :329 inclu ive.- Substituir por:
bilhete de despacho de transferencia de deposito e exportação de mercadorias com direito a drawback, ou para importação livre,
sobre o valor respectivo, não podendo, comtudo, cobrar- e menor de 200 róis ...•...
Verbas :332a 334 inelusivp.ubstituir por:
bilh te de despacho de xportação, alvo
nos dois casos specialm nte indicados, e
afora a respectiva guia anuas a, a que corresponderá a ta. n de 100 réis, ~obre o valor respectivo, não pod ndo, comtudo, cobrar • sc lnenos d(l.."00 rOlS
,. ••••••••••••••
Verbas 335 a 340 inclusive.ubstituir por:
bilhet de despa ho do cabotagem, por en-

1 por mil

1 por mil

1 por mil

80
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trada ou saída (não comprehcndcndo, n' este
ultimo caso, a respectiva guia annexa, a
quc corresponderá
a taxa de ]00 réis) sobre o valor respectivo, não podendo, comtudo, cobrar-se menos de ]00 róis
. 0,5 por mil
Verba 350.- Substituir por: guia ou bilhete
especial para entrada em nrmazens afiançados ou alfandegados, de quaesquer mero
cadorias nacionaes ou estrangeiras, quando
essa entrada se realise a requerimento de
parte
"
t$300
Vcrba 355.- Substituir por: guia de acompanhamento desde ao respectiva fabrica, de
mercadorias que tenham de ser conferidas,
para o d1·wrback. . . . . . . . . .. .
.
;$300
Vcrbas 374, :17õ c :37li. Substituir por: to
dos os pedidos feitos nos bilhetes do despacho, ou qu:wsquer declarnçõcs que tenham relação com as mcrcadoriaa submcttidas ao mesmo despacho desde a entrada
das mesmas m rcadorins nas alfandegas até
á sua mtroga, por cada pedido
.
~100
Verba :378. .- Substituir POI': passe para I'mída
de cada navio em viagem de cabotagem ..
bl00
Verba 378-A. -Passe
para saída de cada
1,)000
navio em viagem de longo em'so .
Verba 38i.- Substituir por: « documento ou
factura que se junte a bilhete de d spacho, para qualquer eff ito»
.
t$200
Verba 380.-'ubstituir
por: bilhetes de liquidação de direitos d morcndorias v ndidas em leilão, sobre o valor respectivo,
não podendo cobrar-se menos do 50 róis
1 por mil
V erbas novas:
Cautelas lde penhor das q ue refor o 00digo commercial, no artigo 40H.o:
J)(I f)15000 róis a 20,$000 róis
.
;$020
De 20·~OOO róis a lOO,soOO rúis
.
6100
Cada 100;$000 róis a mais ou fraco
(:lto dI' lOOt$OOO róis
.
"100
Conh('('imrntos do deposito dt nWI·.
cndorias 011 gencros feito em arIllIl7;CnS ge rac fi, conformo o artigo 408: t' seguintes (lo ('ndigo
commercial. ........•........
por mil
o

••••••

tJ

o.e

81
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TABELLA

N.o 4

Verba 50. - Acrescentar: «Esta isenção só terá logar
quando se prove que o producto liquido dos spectaculos (comprehendendo a touradas), reverte integralmente
para os estabel cimntos ou a sociaçõe d beneficencia
acima referidas».
Verba nova:
53.- Os conhecimentos de contribuição de registo por
titulo gratuito ou on roso, apresentados aos tabelIiães, para er m transcriptos
m qualquer escripturn.
Paço, ao 4 d maio dl' 1 9G.=Ernesto
Ribeiro.

Rodolpho Hinize

Mappa das alterações a que se refere o artigo 6.0 da lei d'esta data
Tabella do séllo das Iícenças

ri-is

o réis

) réis a
V:lI'

a primeira ta. a, de :l~

r ~i a
réis
000 ri-is
00 róis

ORDEM DO EXERCITO N.·
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1.' Serie

Substituir a disposição final d'esta tabella pela seguinte:
«As taxas fixadas n'esta tabella podem ser liquidadas
por trimestres ou por anno, conforme os interessados requererem; devendo, porém, ser pagas com
as respectivas Iicenças.»
Paço, aos 4 de maio de 1896.-= Ernesto Rodolpho llintze

Ribei?·o.
Suretaria d'~8tAdodos neguios da guerra - Repartitão crntral- 2.& Stc~ão
DOM CARLOS, por graça de Deus, Rei de Portugal
o dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos
súbditos que as eôrtes geraes decretaram e nós queremos
a lei seguinte:
Artigo 1.0 Nenhum official elas different s armas ou do
corpo do estado maior será promovido ao posto immediato
sem satisfazer previamente ás provas de aptidão militar,
a que se referem os artigos 177.0 e 178.0 do decreto 01'ganico de 30 de outubro de 188.J..
Art. 2.° Os actua s coronei n capitães que, por estarem ao abrigo da dispo ição expn ssa no § 1.o do artigo 77.0
do decreto n.? 2 de 1 de dezembro de 1 92, não deram
ainda as provaR a qn o artigo antecedente se refere, contam, quando promovidos ao posto immedinto, a sua antiguidade do dia em que a promoção lhes porten ier por s·
cala, se sati fizerem ás provas antes de 31 de dezembro
de 18\)6.
Art. :LO Fica revogada a legislaçao cm contrario.
l\landn.lll08 portanto a todas as auctoridades, n quem o
conhecimento e c. eeução da r ff rida lei pertencer, que IL
cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão intuiramente como n' ella se con tém,
O ministro e secretario d'estado dos negócios da gum'l'1l
a fl\5a imprimir, publicar l' correr. Dada no paço da
cClo881dades,
ao 9 do maio do 1 B6. _ EL-IU~l I com ru.
ImCIL e guarda. =José BlitIWI"lU de Jl1or(4eS Sarmento. (Legar do sêllo grande das armas reacs.)

2. o - lleerete
8emlaria d'estad.

dOR

llelocios da gaerra-Direcçio gerai-a.'

Re,arliçi.

Ilav~md(~-s. 8~tscitado duvidas sobre qual 8t'jl\ II. compotencia disciplinar dos commandant 8 de bl\t rins I es-

V!:lerio

ORDEM DO EXERCITO N." 9
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quadrões e companhias que, separados dos seus regimentos, destaquem para o ultramar;
Considerando que o § unico do artigo 62.° do regulamento disciplinar, approvado por decreto de 5 de junho
d 18D4,:fi_ 'a, com as limitações indicadas no mesmo paragrapho, a comp tencia disciplinar dos commandantes
dos corp08 para os capit· es ou subalternos, chefes de estabelecimentos ou repartiçõ s militares e commandantes
de quaesquer força que tenham organieação militar independente;
onsiderando que a sítuação das baterias, esquadrões
ou companhias que destacam isoladamente para as provineias ultramarinas, exiae que os eu commandant s não
tenham mais limitadas attribuíçõ s do que a auctorídades
upramcncionudn . :
Hei por bem decretar que a compot meia dia .iplinur
<los connnandant 's das bat rias, e qundrões e companhias,
qu (1 'stacllr m i oladamente para as província ultramarina, seja a eHp ciíicada no § unico do artigo 62.° do
rl'gulam nto disciplinar approvado por dccr to de 5 de junho d 1 4, emquanto as ditas unidade não sejam agg.regada a outra qU('
tojam : ob o commando de oflielal, a qu m P 'rt nça
tu. compet ncia,
<? ministro
ecr tarío d' atado do negocios da. guerra
aSbEn.mo tenha entendido e faça ex cutar, Paço, m 2 d
a 1'11 de 1896.=REI.=Jo
é]i; tevão de Morae« "armento.

3.0-Seerelaria

d'estade do n godo' da gu rra-Dir

~io gml- La Reparliçãe

.', ua :\Iagc tad EI-R ,i ti termina qllll os commundos
In~htare. na localidade
onde ru o ha 'ommm\Clo special,
BeJ~m " -r 'ido P lo ofllciae do . I rcito nn serviço
I\et~vo rnai gnulllado,
m jO'llaldade de gradua'): o pelo
maIS antigo q110 1'1', idir 111 n'
a I" 'alidndes.

4. n -

Secrtlarla d't lado do n~,ocio da guma - Dlft(~io ~rral- P Rfparlição

Tendo a cOlll1l1i I o t nl' 1'1' gad do l' tudo
tran formação do lIIat rial 'mitario !Lpl" 11tn<1o um mod ,lo d'
b?1 a d<, 'nl' l'ln il'u um ouh'o de mo 'hila (1 Pl'l1 os )'('ilUlental, cstl\
m ub titui(' o du actual
IlCj n 'lIa para
az r.part· do quiP'llll 11to anitario d. pr~I'
!lu 1.11 comn 'lU'r 'lldl~do 'cn'iço dI'
panhia da admini trnç o militar

ORDEM DO EXERCITO N."
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1." Série

enfermeiros em campanha, em marcha ou cm manobra,
bem como do das praças dos corpos que n' e11es desempenharem funcções de chefes das guarnições de maca nas
esquadras de maqueiros regimentaes: determina Sua Magestade EI-Rei que sejam adoptadas as referidas bolsas
de enfermeiros e mochilas de pensos regimentaes m/1896.

5.°_

Direcção da administração militar- La Repartição

Tendo-se suscitado duvidas ácerca da importancia dos
descontos a fazer nos soldos dos officiaes do exercito, para
pagamento de artigos que lhes sejam fornecidos pelo commando geral de artilheria: declara-se que, em relação a
todos 08 artigos, deverá rigorosamente cumprir-se o disposto no n. o 3.0 da portaria de 20 de dezembro de 1886,
publicada na ordem do exercito n. o 34 do mesmo anno,
com excepção apenas dos revolvera que serão pagos por
meio de descontos mensaes de 1t$000 róis, conforme se
acha já determinado.
José E8tevão de Moraee Sarmento.
Está conforme. =0 director geral, Francisco Iligino C1'aveiro Lopes J general de brigada.

SECRETARIA D'ESTt\DO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
30 DE MAIO DE 1896

ORDE}! DO EXEROITO
(1.- Serie)

Publica-se ao exereito

o s guinte ;

l.°-Cartas
melaria

de lei

d'estado dos negocio da guerra -lIepilrli~ão

wllral-

z.a SCf~ão

DO){ C.\ULO. , por graça dc Deus, Rei tI Portuenl e
do:; Algnrves, etc. Fuzcmos saber n todos os nossos snbditos, qll' as curtes geraes dcerctnrum
e nós qn '1' nnus a
lei Kcguinte:
Artigo 1." A forcn do exercito cm pé de paz é fixada
!lo anno ecouomi 'o de 1 'Uli-l~D7 em 30:00U pl'a~atl de
pre L de toda' as arma ,
, ~ único. Será. licenciada,
nos termos da 1 gi,;]açao em
Vigor, toda a. força que podér '(>1' dispensada sem prejuizo
do serviço e <la. instrucção militar,
Art. 2,° Fica revogada a l·g'itiJ<l~i\.()em contrario,
'Jlandfllllos portanto a todas fi auctorida les, a quem o
conhecimento l' c.',' '\l(:ão da referida lei pprtcnc 1', que a
Cl~lllpram e gn:ll'<lelll é faç.uu cumprir e guardar
tau intell'<lllll'ntc ('OIUO n'clla se contém.
~) ministro e secretario d' . tudo cio n 'O'ocio' da gu 1'1'<\
a. fa~it imprimir, puhlicur
correr. J)a(la no pa<;o da' T 'eC~:;ldadl):;, ao 1;~ do maio de 1 !Hi.
EL-HbI, com rubrH'a e guarda, = José E ·t( l'ã(l de MOI'II'~ Surmenio.r-«
(Lugar do 0110 grande da a rma rea ,)
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Secretaria d'fstado dos IIrgocios da gucrraDOM CARLOS,

N.o 10

La Serie

Rrparli~ão cClIlral- 2.a Scc~ão

por "'raça de Deus, R i de Portugal
etc. Fazemos
saber 11 todos os nossos
subditos, que as côrtes gemes decretaram
e nós qncremos
a lei seguinte:
.
Artigo 1.0 O contingente
para o exercito,
armada,
guardas municipacs e fiscal é fixado no anuo de 18DG cm
17: 100 recrutas, sendo lô:üOO de, tinados ao s -rviço activo
do exercito, Úf>O tI, armada, 550 :'ts guardns municipaos e
1:000 {t guarda fiscal.
Art. 2.0 O contingente
de 1:5:>0 recrutas para as guardas municipaes e fiscal sed pI' viamvnt
cncorporudo no
exercito, sendo transferidos para as r eferidns guardas ató
ao numero necessario para pr(' ncher aqucllo contingente
as praças qne se acharem nas condições e.."igidas para
aqnollcs serviços, preferindo-se
as qno voluntariamente
se
offcreccrcm.
Art. 3.° Fir-u r svogadu a legislação eIU contrario.
Mamlfllnos portanto a todas as auotoridadcs,
11 qn nu o
conhecimento,'
.. '('1I<,"1l0 da ref('rilla lei pcrtcnc r, qlH' a
cumpram p guardem e fa<;nln umprir e guardar
t:w inteiramcnte
como n'clln HC contém.
() presidente do conselho de mini tros, ministro
I'lecretario
d'cstudo dos ncgocios da fmwndll, o ministro
secretario d'estudo dos negócios do reino, u ministro 1.' Secretario d'e bulo rio. negocies ela gll rrn c () ministro o secretario d'e tado (los 11 gol'ios (la mnrinha e ultrnmar,
a
façam imprimir, publicar e .orror. nada no ]I, (;0 das .1 TC_
cessidadcs, aos 1:1 <lo maio
1 \H;.
EL-I{EI,
com rubriea
(' gnfll'da.=RI'Il('.~to
Horlnlpho Ililltzc Niu,iro.fotio FaN;;l'(f /t'l'f/lICO Pillto
'mfello IlI'Wl('O
./0.'·': R8frvâo de Mu)"{((s Sm'l/Iwtu
./ucillfo (Ymuli,{o da t3ilw.(Logar <10 ~êllo granrll' (las arlllas rcal s.)

e dos Algarves,

ao

.' iS 'rio

Sm taria d'e lado do IlPgocio da uma - R"partição
DO:\1 CAPLO

l'

'nlral-

2..a ,I'(~ão

, por graça de Deus, Hl'i til! Portugal
etc. lJ'azl'lllo'
sul» r a todo' (I. 11O~SOS
, 1't<:·.g rrae U' .ret: ram e nós queremos
l'
'11 tr

erviço

obrigntorio,

irmãos ;
activo e da prinu ira reserva.

nlo
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poder obtel-os, e bem assim o exposto, abandonado,
ou
orphão, que sustentar
só com o sou trabalho
a mulher
pobre, ou sexagenaria,
que o creou e educou desde a infancia ;
2. o Os alumnos da escola agrícola colonial de Cintra,
que forem destinados
ás missões do ultramar, e que lá
prestarem
s rviço durante quatro hnnos, pejo menos;
3. o Os alumnos que frequentarem
o curso theologico dos
seminarios diocesanos, ela faculdade ele theologia da universidade
de Coimbra e do eollegio das missões ultrniuaririas, os qnaes serão dispensados até p srfazereru vinte e
quatro annos <10 idade, sendo definitivamcnt
isentos, se
então tiverem ordens de subeliacono, e até aos vinte e seis
annos, se aos vinte e quatro fizerem a prova de que ainda.
frequentam
aquell > curso.
§ 1.0 Os que forem dispensados por motivo do::; n.:" :LO
e 2.0 d'este artigo, e não tomarem
ordens de aubdiacono
ou não seguirem ao seu destino, ou regr ssarem ao reinoantes de quatro nnnos, por ter m abandonado ns mis ÕCS,
serão obrigados no serviç
activo independentemente
do
preenchimento
elo contingente.
§ 2.° Alem das dispensas mencionadas
n'esto
artigo
nenhuma outra poderá SOl' concedida,
Art. 7.0 Em tempo de paz sóment
pódo ser adiado ()
alistamento dos mancebos que provar nn estar Jtl qualquer
d'estes casos:
1.o 'I'er um irmão recens ado no mesmo 11111\0 pal't\ o
serviço militar;
2.° Ter um irmão servindo no cífectivo do xorcito ou
da armada, como pra)"1\ de pr t, quo n:1O 8eja r -admittido
ou voluntario.
Art. 8.0 A repartição
dos contingentes
l" los concelhos
ou bairros eatnrú feita :ttt', :lI <10 julho, e a sub-divisão pelas freguesias até ~O de ng"osto, (I s('rÍL pal'tieipada
pela
commissão do rec nscamcnto
ao commundaute
do r 8peetivo districto
11 recrntament~)
e l'Cl:wrva atí' :n d't'stc
ultimo mez.
Al't. 9.° Nos conHng<'lItes das fl·egueúl\fi ~crao abollados unicumentt.' os vohm (arios alistados no an110 anteriol'.
1l11ico. O lIIinislerio !la marinha ellvi:lrá atô 10 lh' janeiro, ao ministl'J'io da guerra, J'ela)"ão dOI:!vohmtarioH :llista(los no aono antL>rior, n
ü poderem I:!or feit()~ os
abonos. Por modo igual procederão o miniHt rio da fazolldn,
e o do reino a l'e::;peito dos voluntarios
da::; guardai:> lUUnicipaes e fiscal.

*
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Al'L 10,0 As juntas
de' inspr.<:~ão devem insp sccionar
na sédc dos districtos <1 recrutameuto
(' r SC1'\'1I, desde ] O
de setembro nté ))1 de outnlrro , todo Uti mau .cbos <las diversus fl'l'gnpzias
dos r .spectivos concelhos, recenseados

*

para o

ti

rviço militar,

1.0 O::; counnnndnnte
dos districtos dl' recrutamento
e r '8<'1'\':\ intimurão, :ltt' \) do sctcmln-o, a apresentarem
-se
á junta ordiuaria
d(' insp '('(;i'Lo, «m (lias por '1IP8 designados, ll~ mancebos da" diversas fr 'g'tl\'Úad dos respectivo
concelhos,
bem assim os <los contingentes
anterior 's, ou
outros, <!llC devam
er inspcc. ioundos.
:?,lI Os .crct trio das commissões (l!- recenseatuento
l'1ltl'('gar;tO
a' (;Ollllll'tl'nte,." gllia: aos mancebos
fjlll' tiverem d s 'r presente
:'18 junta
de in"pl'('~aO, ficando JH,ronlmcnte
1'I,,,,!)(!II,av.-is 11<'1:1 regul.n-idad«
<l' -stc serviço,

*

pl'na (h, d('llliti~~L(), impo ta pol« g'O\'l'l'IlO: em euso (i
dolo ou neglig-('lll'ia,
§ 3,° Quando os Sll'I'!'tHl'io'
(las COll1llli '~O('" <lI' re<,en'C':tlll 'Jlto <ll'ixp.lll
(lal' t'lII11prill1<'llto ao di,;posto 110 § 1,",
o,' ('OlllllllulIlante
do' (li~tl'i(,t():,; de ]'('('l'ntalll<'nto
I' J't'SII'~'a po,lcr.Lo 1'11< alTl'ga l' du m(' mo Sl I'\'i~() o militare's,
qu
JIIIg-an m it1o!l( II::; para hl fim, ainda ({11: nao ° ·tl'jmn l'm
cn'i<:o <ll' lllinistf'riü
IlifJ'I'I'(Ontc <lo (la g'tll'l'l':l,
•\1'(.
11,11 A:-. (l"lillcl'<l\.'ocs
da, .i unta,; ol'(linal'ias
(1(, inspp('(;ao ,'i o \'alida.-, qualldo ", .ialll tOIll:l<las IH'la maiol'i;!.
Ilc Vo!n:-;, D\'lla p/Hl(' Ila\'!')' r,'cnr o para a junta
militar
(II' 1\11(1(" inÍl'l'!JllslO 1)('10 pn'sill'l1l<> da junta (II' ins}I('('(:: 0, ,,('lo m:t1l('ebo,
('0111 fItH' ti\'l'l' I'l 1:I<:ao (lirl, 'ta a (1 lilll'1':\(;110 <la jllllh
OH P)l' qllal<1'1 ,]' lllalll'('OO 1'<'( 'n parlo II
m<,slll(l anilO, in
I'pO, to <I.ontro (1(1 JlraS!) (lt' d(,,,- di,ts,
Al't. l~,1I () l' "nlt:ulo (lo "ame (1,' <[11:111]111'1' lIl:lIH·.,h(
(lUe II: o foI' f('ito pela jUllta 11., r .)Wl'Ii\·o tlititl'i<'t
(k I'CH01,

a,

l'

<' 1'1' (11'\:1' "1':'1 1'IIIllIIlIl11i(,iUlo ao ('Ollllll:tll<lant
tlis!rido,
.\I't. 1:).0 Os I'olllmandnntl'
do~ Iti, tri(·t<) di' 1'1'1'l'tItnIll\'nto I' t'c, ,'1'\'[\ 1 \':llIll1I'1LO allto d!' i1Ifl',I('<;: o :to 1111111('b
qne falt:~r ll(l dia (II' i~n:HlfI para a in IH ça I IIl'dill:trill,
Cl'lIt;llIlI'I!tO

,

1
(e

<'

(1,' Ilil'l'ito (ln l" pc11, rinta dia.
)'i
1, () O lll:UH' I
"I' ti I ':I I' 'l1l a t'II 1 ta a" m(I" JI: o .I"
S}Il'('\;<lO 8<'1'10, 1'1'111 jui/.
(I" (Iil'('ito, jttl""a<lo I'l'frnd.tl'in
Pat:a '" ('fIi'ito 11'(, ta IC'i " talH'} c-i]
2," '1't'rlllin'l lo (\ p.'11 I illdi(':t<!" no JlI' 'nt
nl'figo,

r

'!lIí·ttpl-".hitu

l'tl~a

illllll

l'OlUll1'l'lt,

([tIl'

dint:llll

llt<' :tojllil.

jlll"U1',i

11.. pra

o

I I,

*

I

8 111,(1111'

ConSlU

a

'rlldo

infl'lll'('!
1'1fl'a

o

IIIV

tario

1

idll

, mo

julrradll,

'Il

lIota

,

(I

1Il1l1ll'I],O

p (11'1':\

1'1'

'1'11

1
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tada, se o interessado obtiver sentença judicial, que j ulgue
infundada e inj usta aquclla qualineH<;ttO,
Ar], I 4, o O eommandante
(11)districto de re: rutnmento
e reserva, a qll 'fi se apresentar algum r\'( ruta em virtude
du § 1.0 do rutigo 84,0 do regllJalltl'uto de :?D d\' outubro
de IS!)!, assim o partic ipará logo ao eounnandaute
do districto, onde o mancebo foi recenseado.
Art. 15,0 Nilu serão pcrmittidns as juntas cxtrnordinarias.
Art. 16,0 Os mancebos julgados
aptos para o serviço
militar pela junta de inspecção prestarílo
juram .nto do
fidelidade cm acto continuo á inspecção snnitaria., 1..' s rito

proclamados recrutas para o serviço militar, sendo 1)('10::\01'teamcnto destinados ao activo do exercito, armada on á
segunda

rescrva .

Art, 17.0 O::; mane bos que, P la sua constituição,

sejam
o serviço activ o , mas aptos para oS s '1'viços auxiliares das reservas do exercito, serão obrigndos
á ~ gnuda rcserV~I,
.
§ unico , Os mane .bos qn tiv 'rem mais de 1111,ÜO de
altura e menos d« 1111,5..J., depois do r 'C\'U" sados
inspecionudos m dois annoa su c '~iVOH, Hão isentos do serviço

improprios

para

activo do exer .ito . da armada, mas ti ':llll 01)l'igfl\los ao
I!Cl'vi<;oela scg-nnda 1'\'s rYlt.
Art. 1H,O Todos o illdividllO!'i, a qn i'<\' l'\'f> 1'(' 11 artigo l)O.O do regulamento
d.e :W <lI' outnbl'\l dl' 1 'U1, e os
readmittidos,
serão
.-aminac1oH PI'!' uma junta furmada
pelo cOlllmandnnte (} p los dois fteultativus <lo corpo, a (lU
i:!ão destinado::; ou do corpo (PI\' for !l 't\'l'milladu
p ,lo gellcnll da divisào, no ca o ÍIHlicado no citado al'tiO'0' }lod('ndo a junta fune ,i nur com o C'lllmnandalltc o tlm dos
mc(lj(,os, quando o Olttl'O stvja illhihi(lu d(' comp:u'('l'l'l' }lor
illl}lC(limento leg-al. J)'l'i:lt<L Jnnta
rú l' 'cur:;() para a
junta militar BOi:! t('rmos do artib)
11.
§ unil'(), As ill~pl'C\() 's para r\'adlllis~rw (le t()(h a~ praças (h, pl'Pt ]lO corpo di' lIlal'iullf'Írll
a luhnissao 11:[S com}JlwhiuR (lo fogn iros da armada ji',~'a da ('(le (lo ('orpo d,
marinlu'iro8,
,:LO fcitas por IIlIl,l jllllta flll'llIadn 11 ·1" cOJll~
mandnnte du llavio 'por doi f.H'ultativo !lava'
}l II(lt-n do
funccionar {'(1m um só fal'ultali\'o,
'
Al't, 1U,O É rl'vog-:ulo () ~ -i,O !lo arti~N 11,° do (l'('rcto
de 2B de julho de 1H~)1.
Art. 20.0 O Bort('io fl'{·ctu:lJ'. e·ha na !'ii'u ,!lll ('OlH' ~
lhos durantl' o 111 'Z !lu no\' 'lIlbro, I'lll dias (1t,~i"lla(los
llClo' cOllunand:mtos dOi! di::;tricto (1 reCl'lltallll'lll~
1'Berva, em pr 'sen~a dI' llma cOlllmi ~(j POlllP0;<Ü\ <lo ('om~

II""

tl

c

1." 'crie

11

UI

{Ollll

aill{\a quand
do da "li rrn,
Art. ~ l.o (

n

92

ORDEM DO EXERCITO N." 10

1.' ~cl'ic

poderão «ítectuar-ec
antes ou
Art. 25.0 As remissões
depois do alistamento,
dirigindo os in tcressados os seus
requerimentos
ao commandante
do districto ~e recrutamento e reserva, qUl' passará as competentes guias para
ser entregue a importaneia
no respectivo cofre.
§ 1.0 Os mancebos que se remirem antes do alistamento
pagarfiu ] 506000 róis, ou 300bOOO róis, sendo refractnrios.
§ 2.0 08 mancebos alistados no exercito activo ou na
armada,
quc tiverem servido ett'el'tiyamente durante seis
meses e estiverem promptos ela recruta da respecíiva arma,
poderão remir-se mediante o pagamento de 90aOOO róis, o
\JS que tiverem servido durante dezoito mezcs, mediante o
}Jagamento de 50i$000 réis ; para OH rcfractarius
sta8
quantias sl'l'fio rcspectivamvnt
de 180,)000 l' 100.)000 r ~is.
§ 3.0 As praças que pretenderem remir- se, não poderão
ser despedidas do serviço s m satisfaz rrem 08 dobito« quo
tiverem ao conselho administrativo
do corpo a qtW pertencercm.
§ 4.° Os remidos q\le, por documento authcntico, provarem <lu' não lhes pertencia
a ohl'iga(;âo
serviço ru-tivo,
011 que foram indevidamente
clussili. :1<108refnu-tarios, poderi'w requerer,
d ntro
pmsu de dois /U11l08, (Ontndu8
data em que se verificou li fa( to q 11' 08 (l('twul'igou
d'a'Flelle
scrviç», ou da sentença
qllL' jUigoll indevida a
nota de rcfral'tario,
que 111<'8 ~t'jll I'l':-;litnido o pr 'S:0 da
l'emisstLO, ou n difr('I'('n~a de lôO ')ü()O, !1()~()UO UI1 [>ü;)OOO
I'éis. Passauo aquclle }>l'USo, nau Lemo (lir 'iio a restitui,ão
alguma.
S 5." Os rcmidos ~fLO obrig:tllos :'l :-icglllltla rll:!crva por
dOí\c aI11l0S, d c:!c on tnndo-s\·-lhe8 () tL'Jll}lo (l'U! ~\'rviraJll no
l!.(·ti. (l.
~ G. o () pl'lHlnrtu das rellli:;soc::., a que ::;e reI' 'relll o::)
:~ 1.0 li :!.O (lo artigo :!:).", ('ollstituil'ú n'(t:ila clu cSllHlo,
{~ ,'('t'á :tpplil':Hl,)
(','I ln ivamente:
o das 11!'H(':t:-ido e,'l'l'('ito,
, (1\'SI' 'zas ,lIlll a II\strm',;iw
.
•
as
da s('gllllda l't'~el'\':l,
('olll 08
'l'l'vi~()i'\ <ll' !·(,('!'tltaml'llto f('itos p\'la :\lU tlll'idatl13 militar ü
com l'ompm ,1(, llI:ttt'rial ,le guerra;
.. o <1\\ pl'a~a:! da nrmlt(la, á ('OJllpl':t (lo maü'1'ial <I\' gllt na naval.
.\rt. :?li.° Em l':uln. distl'ido (1\, 1'\'1t'lli:llllcnlo e n' 'l'\':L
llay'r:'l um livro elu 1'(:('/'IIIIIII/I'/lIu,
a I':trgo cIo r<'sp ",tivo
c UllllII,1I111:1IIte , (1IH', cm lill'l' (l'dk, pa ar:\. gmtuitaJlll'lllc
a~ (·l!l·tidoPR q III' llll' forr.m r()qlll'l'ida~.
Art. 27.0 O,;, olllllumtlantc8
(I" distri, Lo ,lt, I'l" 1'1lt.ml\(llto
I) l'e!:ierva
tCl'fio as attl'iuuit;ões
epw (Olll}ll telll {I adu:lcS
cUlUlllitisÕOS do I'C(l'utamcnLo 1'08teriol'luente :'l distl'ilmit;lto

ao

aa

ao

1.-
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~f'ric

dos c-ontingentes,
excepto o que r sp ,ita ás guias para
apresentação
dos r zcrutas à inspecção sanitaria, qne serão
conferidas pP,!!) cerctario ela commissão de recenseamento.
Art. 28,0 E revogada
a. di p{)~i\,ão
§ 2,0 do artigo

ao

G:Lo ela

(le 12 elc setembro <1 1 \)7, Os supplentes ;;erão obl'igllllfJ' a pr ('1I·h r a:-\ vacntura
occorridas
por
}pi

baixa elo .erviço
que se "('guirem
m slIIOS upplcnte

activo sómento durant
o trcs annos,
a 1
dczomln-o do nnno, m que o:
foram rCCPllS eados.
Art. 2\1,nA,
licenças regi 'bulas cm t 'lUpO de paz serão concedidas
pelos commaudante
do" {'orpo , sob proP" .tas tlm; commandan t 'S ela' companhia
011 bateria',
e·
guudo o num rro fixado p lo mini terio da gu '1'1'a,
~ 1," Na COII '(' :;lLO <III,; li '('lI~a;; rl'~i~tar1a.' soruo s 'mpI"
pl'l·feri(las:
pl':lc;a: (PIP ('. .tivcrcm
no .'(·O'UII<1o anuo .lo
nlist.uncuto,
qunndo l1:LO 1111ja praras 110 terceiro
al1110 (lue
a tlCS\'j('ln,
• pto 110 corpo (II' marinheiros
cujo li ·\·nceamcnto pt}flc t 'I' logur no segundo armo elo alistamento,
(Plllnclo
uao 11;0a prn(::t,' 110 prim 'iro anuo que a desejem,

a

A: IH',lf'a no tercei I'() :lJlllO (10 '( u aI i;;tallH'll to
t'l'vi'o nl'li\'o tlnl'llnlo 1IlIl p(·rioclo (h, (' . 'reitio, , )l ·10, )llf'1l0" d( tJ'inta (lia, ,
~ :1." Ao pl';tI'IlS (lU " lIao h·mI,) m 'io para. atisfaz r f)
pr t:0 (la l'l'mi ','ilO, 110 ado da ~ua apl' t'nt:lI;ao no' cor}lo,' a 'lU!' for m (lc. tinados
provarl.'1Il fple l' tavam cursal~do ('fll11 aproycitanwnto
algum aos ('\11';';0: ~1IJl 'rio1'(' ria
1I111VPI'"i(la(1(' (!P ;nimbra, ela ' 'ol;t pnlyb'l')mi
a rI ' Li~b?a, (la aC:IlIf'IUia ]lol."t chni 'a do Porto, <ln~ (' coJa~ nH'dIC()'('il'lll'gi('a~ dI' Lisboa Porto \' Funt'ltnJ. do in"tituto (le
agl'onomia P \'(·t<,ri1l:ll'ia ao ill~till1l() ill(lu,tl'illl
('Olllllll'l'eial (!t. Li. boa
!lo in, tituto influ, trial tlu I'(ll'tn, eO!l('l'clPl'ao (l\·~do 10"'0 o ('ol1lJllnndnnt.
(lo m, mo corJHlI!
I'I '('!l(;a 1'\ cri, tllfla
" pol\) t 'nlpo indi )1('11 a\' ,I )1. ra a ('olH'lllflit~) ,(lo rI' P divo"
('111','0,', o qual PO(lt rú
I' ampliaf)!) p\·lo
lllllllllt 'rio da "ut'l'ra l'om \l1ll anilo dI' tOll 1'Il!l ia qllan(lo
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bateria, como rcndmittidos,
mais de metade do num 1'0 de
cabos do quadro.
§ unico. Os cabos das armas mencionadas n'esto artigo
terão a seguinte gratificação dia ria de rendmissão :
No primeiro poriodo, 20 róis;
No segundç período, 30 réis,
Art. 31. o Ás praças de qualq ner corpo do exercito destacadas nas províncias
ultramarinas,
ser-Ih s-ha contado
pelo dobro para todos os effeitos o tempo do serviço activo, desde o dia do d sembarque
nas referidas provincias
até ao de embarque para o reino.
§ unico. A contagem
augruento de t mpo de serviço
cm virtude do disposto no presente artigo, s<Í se fará depois das praças torem regressado
à metropol '.
Art. 132.0 As dispnsiçõcs (1' esta 1 i suo appli: aveis aos
mancebos do q unlquor conting nte, salvo o disposto no
§ unico do artigo 1.0, e começarão fi xcoutar-s
no ('01'rente anno de 189G.
§ nnieo. Exceptuamda disposição <1' te artigo os
mnncebos
dos cuntingvnto
anteriores tomporisados,
aos
quaes será applicada a legisla 'itO 'ntl\o cm vigor.
Art. 33.0 O gov mo reunirá n'um foIt'. diploma a:4 di 'poi<;õ s actualm .ntc cm vigor cm materia de recr utmnento,
fazendo as ncccssarias
altl'l'fi('OeR
d accordo com os pr 'eeitos d' esta lei.
Art. :34.0 O governo poderá alterar a constituição e
eircumscripções
ele r crutamento c r erva,
b nn a l:>ima
da seeçflo da direcção geral do minist rio da gucrra incumbida dos ncgocios de l'eel'utmllcnto l' r 'S 'T'v:t, bem ('0mo furmular novas tab ,lIas de I '(;t s que iH 'ntam a,)
1'ViM militar.
'§ unieo. É o gov'rno
auctorisado a f Zl'l' na IH·ClH.mt
h'i, e com rellp 'ito lÍs ilhas IIl1jal' 'ntcR, /lS modifica <Íl'S, que
Sé tornarem
llecessarial:> p lns l'irclIllli,;tlll1ci s csp('cia·1i La
tlitas ilhas.
Art. :35.0 A rt'miH;;l}.o do
l'viço mi'litar <10 I'el rutu
<los mmos antcriorel:> a 1 \)6 " fixada em 5015000 l'M pnl'a
ns qn nÃo estiver m julgado. l'eft'actnriOH, e m 100,>000
ri'ill para estes.
§ uni(·o. A disposi<:ã.o 11'l'st ... artigo !llí po(l rIÍ StH' aproveitada. pelos r,'crntall at', ao llia 1 de d z('mhl'o do eo1'rcnt~ anno.
Art. :W.o Fi(':t revogada a ll'gi"lac:à() ('lU l·cmtral'Ío.
lbndf~mos
portanto a toda /l alletoridad '::;, a quem o
conhecimento
e e ('CU 'ão da )' ·ferida lt'i p rt llC r, que a.

ao

a
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cumpram e guardem e façam cumprir c guardar tão inteiramente com n' ella se eon t nn.
O pr idente do con clho de mini tros, ministro e secretario <1' stado dos negocio <la faz nda, (' o ministros '
s er tario d'c tado 0.0' 11""<ll'ios do reino, do' negocios
da guerra e do,' negocies da marinha
ultramar, a façam
imprimir, publi ar > corr r. Dada no paço da .J..T '0 sidado , aos 13 ele maio de 1 "'0G.= EL-ltEI, com rubrica
gnarda. = EN/i! ·to· Rorlolpho Hintze Ribeiro
João

=

Ferreira
1I10l'a1'8

Pinto
'((8(1'110 Branco = José Esiecõo de
Sarmento
Jacinto Candida da
ilca. - (Logar
F?'W1CO

do b011 grano

<la armas reu s.)
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1." ~crie

2. a Sec~ão

DOM CARLOS, por graça ele Deus, Rei ele Portugal e
dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subrlitos, que a curtes geraes decretaram
e nós queremos a
lei acguinto :
Artigo 1.0 O continente do reino SCl"Ú repartido cm quatro divisões militares
territoriuea, compr ,11 nd ndo cada
uma d'ellas os districtos de recrutamento
e reserva que
forem estabelecidos
por decreto.
Art. 2.° Os corpos ele cavallaria o infunteria do continente do reino poderão estar agrupados
ui brigadas quando
s convcniencias
do serviço o exigil'l'm,
~ unico. A, brigadas s 'rfio constituidas por dois ou tres
rcgimcntos
de cavallaria, ou por d ois a quatro r ·gim mtos
de infanteria a doi" batalhõ 'S activus.
Art, 13.° As brigadas serão commnndadus por g lJ craes
.10 brigada ou coroneis da r 'sp('ctiva arma, e, junto d
cada commaudautc,
haverá um major de brignda, quI' será
capitão do corpo do stado maior ou (k qualqu '1' das armas
do exercito habilitado com o novo curso rle estado maior.
Art . .,1..0 Os corpos do xorcito :tcplartc>l:t<los no continente, e não agrupados em l>riga(las, sào immcdiatam mt
subordinados
ao commnndnntc
da divisão.
Art, [).o Nas divisões, em cuja sédc estiver constituidu
nma ou mais hrigadas, ou .xcrccr
fnl\(,~Õ('S de serviço dependentes da divisão algum oílieial g!'lH'ral, eXl'l'I'l'l'lí. mi
fUllc~ões de sC'gnndo <:omllumelante,
Clllllulativamellt<' l'OIll
llS elo outro comman(lo, o general mai::! antigo, sem lIeClllllUl:t~'ao, comtudo, dos reKpcetivos Yl'nt'Ímentos
dp 'xen,i(·io.
Art. G.o O t'OIl1IllHIHlante do corpo do esta<lo maio!' ~
os inspcctor s gcra 's (h, eavallaria ü infant 'ria pas 'alll a
<!\'nomin:ll'-He ('ommaJHlant
'I:! gcmes.
Al't. 7. o
o gov'mo aul'tol'isaclo a fazeI' os r gnlam '1\t.os par:~ a c.·eCllçao da lJl'{'I:!('ntp 1 ,i.
AI't. 8.0 Fi 'a rcvogalh lL lcgit;I;H;i'io !li contrario.
Mandâmos
portanto
a todas as Hnl'Íorhladct:l, tt quem o
conhecimento
e xccu~ão da referida lei l)('l'tcll{'('r,
(PI
a .cumpram c gUaJ'<1em e fa~am 'Ulllprir e g'llal'tlnl' tllO intCII'IUllent <:omo n'ella se cOlltólll,
O m!nist~o ~ s cl"t.ario d' lItndo elos 11 godos da. guerra
a fa~a llUpl'1l1111', puhhcar. e ('Orrl'l'. Dada )lO 111ll:O <lntl :Nct:l't;Sldadcs, ao::; 13 de maio de lH06. '" EL HEI ('011\ rulll'ica () gnul'da.= .JVH~ Esfevão de lJ.fol't/.es Seu·mentv. _. (Logar do sê110 gl'iUldo dat! armill:! react!.)

t~
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Seeretaria II' c 'lado do negccies da guerra - Rpparlição ccnlral-

!)7

2. a Secção

DO.M CARLO , por grtll:a d(' D 'US, Hei de Portucal
dos Algarves, etc. Faz mo saber a todo os nossos subditos, que as côrtes geracs decretaram e nós queremos a
lei s guinte: .
Artigo 1.0 E convertido m lei v decr -to dictatorial de
27 de setembro de 18U5, q ue ereou <lua' baterias de artilheria de montanha.
§ unico. Para completar a referida brigada, o quadro
dos oftieiacs ela arma de artilh '1"Ía . ·r(t nugmentado
com
mais dois capitães.
Art. 2.° Fi 'a r vogada a 1 cri,I, ('iio em contrario.
Mandümos portanto a todas :I: nuctoridud .s, a <ju<'m o
conhecimento
c ex 'CU~ilO da referidu lei pert '11(' r, <[ne a
cumpram I' guardem <.I façam cumprir e guardar tão inteiramcntc como n'clla e contém.
O mini tro e s cretario <1'estado dos n gocio da guerra
a faça imprimir, publicar (' corr I'. Dnrln no pa,o das
~l'llsidades) ao' 1:~ele maio de 1 !Jfi, = EL-ltT<:I, .om rubt·j(."a 'guarda. = José Estl'!;«(O ele Morae« ' íarmenio, - (Logltr do "110 crrand da' arma r ':lt EI.)
>
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2.:\ 8cc~ão

DOM CAltLOS,
por graça de Deus, Hei de Portugal
e dos Algarvl's, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, qnll as côrtes geraes dccretarum O nós (lU remos a lei
seguinte:
Artigo 1. o Os offíciaos do exercito dividem-se em combatentes e não combatentes.
São officiacs combatentes:
os genoraos, officiaes do corpo
do estado maior, os (las armas de engenharia,
artilheria,
cavallaria, infanteria e os do quadro das prnças de guerra.
São ofliciaes não combatentes:
os cirurgiões, os facultativos vetcrinnrios,
os plumuaceuticos,
os quarteia J1lVStres, os capp 11l1.eH, os picadores, os officiaes da administração militar, os do secr etariado militar e os da 1. a companhia da ndministraçào
militar.
Art. 2. o ::5ao condições geraes para a prom cão dos offieia s combutcntes o nílo combatentes do exercito :
1.0 Maior antiguidud« no posto nntcrior ;
2. ° Bom comportamento
civil e militar;
3.° Aptidão profissioual ;
4. o Apti(lao physicn.
§ unico. Estas condições comprOVallH\U ppJos documentos e informnçllcs existentes no ministcrio da gucrru, dcvendo, porém, 0:-1 oüicincs, antes de promovidos ao po to,
ou graduação
(10 major OH de goncrnl,
s r submcttidos
:'t
inspecção
das juntas de sande, nos t .rruos do decreto de
19 de maio de 1894.
Art. 3.° Não serão admittídos ;lS provas tcorieas e praticas estabelecidas
para a promoção a gcucrul de bl'ig:ula
os coroneis :
a) Que ll:tO tiverem
o C1ll'RO da arma ou C01'pO a qut'

pertcncercm ;
b) Os que, sondo de infuntoria, envullaria OH nrtilh 'riu,
não tiven'm eommallclado dl'ediv:uu('lltll
(lul'Ilnto 111n lIIll\O
algum r('giIlHlllto, algulIla briga<la OH a e8('ola pmtil'H <Ia
sua arma.; l'il'llllo de l'ngcnhl'l'ia, mio tivel'PIll sl'l'vido durante igual período no n'ginwnto ou na I'CH}H·l·tivaes('ola
como ollici/wl'l Iluperiol'cs; c sl'ndo (10 corpo tIo osiado maior,
não honverpJII pXl'l'cido tamuem d\1l'1\ntu 11111 /IlIllO o l',lI"'O
de chefe do PHtado maior.
r§ 1I1\ico. Para os eflt1itos (la alinea 7)) (1' 'stp Ill'tigo ('onsÍ<lcr:un so OH ('oJllmalHlos nas guardas llluni('ipac8 l' ti 'eal
como ('xcl'ei(los })('Ios cOl'oneis ('111rl'gilllcntos da lia armll.
Art. 4.0 Ntl.o serão adlllittidos ás pl'oval) theol'ieu;;

1.' Série

attingirom
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Art. 10. o Os limites fixados no artigo 6.0 são transitoriamente substituidos pelos seguintes:
General de divisão, cm 1896, setenta e quatro; em 1897,
setenta e dois.
General de brigada, em 1896, setenta e um; em 1897,
sessenta e novo.
C?ronel, em 1896, sessenta e oito; em 1897, sessenta
e seIS.
Officiaes não combatentes, em 1896, setenta e quatro;
em 1897, setenta e dois.
Art. 11.0 O~ coroneis que até 31 de dezembro de 1 96
possuírem todas as outras condições exigidas para o accesso
ao generalato, ficam dispensados de satisfazer à condição
da alínea b) do artigo 3.0
Art. 12.0 Os capitães que até 31 d dezembro de 1 97
possuirem todas as outras condições exigidas para o accosso
ao posto de major, ficam dispensados de satisfaz r ao disposto no artigo 4. o
Art. 13.0 Os alferes e K gundos t nentes a quem p rtencor promoção até 31 elo d zembro de 1897, ficam di pensados de satisfazer ao disposto no artiao 5.0 quando possuam todas as outras condições roqueridas para o acces o.
Art, 14.0 A disposição do urtigo 7.0 não
applicavol
aos sargentos ajudanteH e primeiros sal'g ntos exist nte
em 10 de janeiro de 1H05.
Art. Lô." São igualmente dispensados de satisfazer ao
disposto no artigo 4.0 os officiaes que em 10 d janeiro de
1895 eram 1entes de algumas das escolas superior s, bem
como o unieo capitão professor no r ai collegio militar n
data referida.
Art. 16.0 Fica por esta 1 i revogado o decreto ,1 1:>de novem bro d' 1890, e § LOdo artigo 77.0 do d icreto
0
11. 2 de 1 de dez muro de 18!)~, na part
qu s refere
a exames c provas }lara acceaso,
toda a legislação nu
contrario.
Mandãmos portanto a todas as nuctoridad«
a quom
conhecimento e ex ell~1LO da referida lei }ll rtPl'\l' r, que:
cumpram e guardem c façam ·umprir e guardar tão inteiramente como n'clln se contém.
O m~nistr.o ~' Kl'eret!u·io d'cstndo dos nceocios da gu rr,
a faça lmprllllll', puhlicar
corr 1'. Dada 1\0 paço das :ISc.
cesaidndes,
aos 13 d maio elo lHOü.
EL-REI
0011
rubrica e guarda. = José Estevão de M01·(W8 SW.1I!e,:to.(Legar do sêllo grande das armas reaes.)
ó
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Secretaria destade do, nrgorios da guerra-Repartição central- 2,3 ec~ão
DOM CARLO

, por graça de Deus, Rei d Portugal
aber a todos os nossos
ubditos, que as curtes g racs decretaram e nós queremos
a lei sezuint :

e do' Algarve , etc. Fazemos

CAPITULO I

Instituição
Artigo
intnH:I:ào

1.0

da escola e seus differentes cursos

.A

cola do l x irei to 6 o

tabelecim nto ele

'P(' ialmente de tinado ao m ino das
cicncir
militar '8 • (la .ngeuhcrir civil ' de minas.
Art. ~.o O ensino da iscola do '," rcito divide-se }l(J8
seguinte
ursos :
1, o 'UI' 'o gl'l'al;
superior

2, o ('UI' o (hl
3. o Curso de
4,"
UI' o do
:>,0 Curso de
Ci. o 'urso de
7,0
'UI' 'o de
o (111r~n <1)

infunt ria;
cavallarin ;
nrtilh ria;
'ng- 1111 ri, militar;
studo maior;
admini 'tral;ão militar'
{O

de mina .
mini .trado :
a) Em lil'ol's da' dis 'iplina
prof 'a(la nas ad .iras ;
11) Em trabalho na' alas (h, estudn. uo lnboratorios
e no gahilwh';; das diversa. cad irns ;
c) Em visita: ( mi ~O' li diíferentc
(' tabolecim mtos,
fortifieaçl){'" oílicinn , (', cola, prnticns, mina: e serviços
d« obras publica o militar', '
11) Ein tmhalho, no °alll}lo:
viarr 11, dl! .tado
e) Em r -conhc .im -nto militar'
maior:
f) Em • '\'J'l°icioil militar
C'ompr·h ont1f'l\tlo: ill tmc'i\o tllctica da. tI' arlll:l: in trtll'I'ao (h tiro' tulmini trllçao, contahili(lnd'
Tiptl1l': ('ao do eu)'}!!) ; t'qllitllc'ão,
gyllmatitÍt°n
c g'l'illla'
- reI '}O,
!I EIII !iI'OI
de h" ..iclI lIIilitur
prati{'o, 11.. 'hippologil;,
~\l't, 4.° ~\ (li ciplinn
prof. ndn nu ~ cula : () di tribUlIlu pt'11l
gllintc" cad irn :
1 1) ,
,
1 '. I'In\'III1O gt'I'al'
(ln org/lIli ('; 1111
.egl la~:
:ullllini, tra ': o llIihtllr...·ol'i)
J

Art.

cngenh lri( civil

i3." O ensino lia • cola

I"

,)o;

I'

I

l)

('

{'
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ternacionaINoções ele historia e gcographin militarServiços militares nas colónias.
2. <1Tiro das armas <lo fogo portáteis - A rmamento
equipamento ela infantcria-c--Tactica e s rviços da infant 'ria.

:3.<1Princípios
d ta tica e estrnt gia-Armam
nto o
eqlli pamcnto da cavallaria -- Tncti '11 e serviço da cavalIaria.
4, a Fortiueação de campanhn o improvisada - 'I'rabalhos
de bivaque
e de ncampamento - Commuuicaçõea militares - Applicaçõ es da photographia aOI:! usos da guerra.
f).a Fortificação permau mte e provisnrin, (1 S ti ataque
def nsa - Appli 'açftO da fcvtifieução {t d -fensa dos e tado. - Material'
rviços da engeuh .riu.
(i.a Bali tica C suas :tl'plica<;o ao tiro da hô 'as <1,\ fogo.
7. a Material d artilh 'ria - Tuctica e rvicos <la urtilheria.
8. a Fabrico do material de g'IH'rl'a.
\I.a (Bicnnal) Orgnni ':l('iw dos 0X rcitos IlJ'SO
.omplementar de táctica - Serviços d .stado muior.
10. a (Biennal) Historia «ritica da guerra-c- E tratl'O'iaGE'ographia e ()stHti~tit'll: militar.
11.:\ Gt'odci:\ia- Topographin.
12.:\ Matcriaes

e prouc:-;I:.\osg-crn"

de

'Oll:-;Il·tl'(;it'o -U

'_

sistcneia dOH matoriaes.
1n.a Hydraulica g ral-e-Hydmulica 1l1'1JaIl:t e agrícola-cMa ihinas hydraulit·u8.
•
l-!.a Architc tura 'eOllstl'IH'<;Õ 1:\ ci\'i -E t 'I'cotollli:tScrvi<;os de obra" publica .
15." Mp 'haniC':t <lpplicada:i
m: china -l\Ia 'hinas th 1'mi('lls e ·lcC'trical:!.
1 (;.n Hesistt'llt'ia tlpplicatla - Jlont 'H.
17. a Nav('ga~·iLo illt 'rio!' - 'l'rahalho Jn'lritimos ' pharo
r!'d ~rll.pllia.
l~.a EHtradas - Caminho. (lu fl'l'I·o.
1!I'. GI'ologilt appli ;ula- Al't <l minn ('ompl't'}ll'Ud~ndo. i'xplol'lli'l\O de mina e prepara'
I n: 't'hanit'
do
mm no.
::w.a Do('ima"ia -l\lt'tallul'gia
- L gi laçall mineira.
~ 1." O COlHlelho elo in tl'lI<'çào <ln (' coi ti II.l'lll1nl1ul\llP.t'llte
o ml1\1<'1'O dI' li<;o 'S !!t'llHLIIIlCi:> cm cnda. ca(1 im.
:!. o Qllan<1o
conv ni n ,ias do (n Ílw o n 'ons lha1'1'.m, o govel'l~o. }>lIdPI'{L lllotlincnt· II (li tribuit;
(UI. di i.
plmas p I.RSdlfferent
e d ira, 1ll dilLntll ('00 IIlt l do onseJho (i ln trll '\:8.0 d/l
011\.
I--

L

*

Art.

;>.() 0"

qnadros

da~ disciplinas

constituindo
Ü
curso:

sino d:~ l'~t'ola do >. reito em cada um
clonados no a rtigo :2, o, erào os sesru iJl tl'

(I

1'11-

m

11-

Curso l;('rn1

1." Carl >ira-Prilleipios
g 1':1 ',' da l)l'gani:-;a)i'Lo dos o 'preito ' - I~eg'i,.b:ào
c administruçà»
militar -,I. T()t"Ol'S do
direito intl'rnaeionalServiços militare
nas colonius.
2, a Cadeirn - ~'O!;OC
rern ' ' 001"
hali sticu rrnumonto
equipam .nto da infanteriu pOl'tllg'lIeZa,
3,n (':ttll'ir:l - Principio: II tadi', e p trnt gia- Ar111ll111Pllto l' ('q rip.nnento
ria \':1\ nlluria portuguez«,
4," ('<uI, ira - El nncntos !la f rtiíi :I 'I II II ,.lIllpanJI:l e
illl!ll'l)' isada
001"
communiea '(I' militar' ,
i:l 'all\,jl' - ...~o)(I'
ria portu "II 'Zll,
11." ('all,il"t -- Topogrnphia.
D', 'Ilho tOp"gI', phico,
~h'mol'i:t!'i " pt'"blt·llI:l. 1111

obr nuuerial

<la artilh

-

aln
t 1\ ln,
Trabalho
11, fortifio ... o do ttljl .gl'l\}lhir~ no campo.
ln tnH't':lO tat'lil'lt II iufanteria nté :i. II coln Ile pelotão.
Tiro '1"lU .ntur.
AIlmiui h'I,I1O, l'ontahilid
'riptura' '0 Jo C 't'})()8.
l!.cjllitHl:a , ....'·lllllll U("l '
I ly"'i 'lll! milita!',
('ur

(I

tI(, Infllnf('rlll
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Missões a fortificações.

Visitas ás escolas praticas c ás fabricas de armas e de
pólvoras.
Reconhecimentos militares.
Instrucção táctica.
Instrucção
de tiro.
Administração, contabilidade e escripturação dos corpos.
Gymnastica e esgrima.
Curso de cuvallarta

La Cadeira-Noções
de historia e geographia militar.
2.;1 Cadeira-Tiro
das armas de fogo portáteis.
3. a Cadeira - Armamento e quipamcnto
da cavallaria- 'I'actica e serviços da cavalluria.
4.:1 C'adeira- Applicnções tacticns da fortificação do
campanha e improvisada=-> Trabalhos
de bivaque o de
acampamento.- Appli(;~ll:ões da photogruphia aos usos da
guerra.
5:' Cadeira - Noções gCl'a s de fortificação permanente,
provisoria, e HCIl ataque c defensa.
8.:1 Cadeira ~Fabrico do armamento portátil
r I;p 'ctivas munições.
Trabnlhos nas salas de estudo.
'I'rnbalhos de fortificação
o d

topogrnphi« no campo.
Instrucção pratica de photographiu c de tel 'grnl'hia.
Missões a fortificações.
Visitas IlS escolas praticas e às fubricas do armas e do
pnlvoras.
Reconhecimentos militares.
Ins trucçâo táctica.
Instrucção de tiro.
Administração,
contabilidade
. cscripturnção
(los 'orpos.
l<::qllita~ii(), gylllnastil'a
esgrima.
Ilippologia.
CurMO de m-tllherIn
L." Cadeira
- Noções de hiatoria t' gvogl':ll'hia militar.
2:l Cadeira
-Tiro elas armas (]P fogo portat is - Armnmento (\ cquipmnento
da infantcria.

3. a Cadeira - -- Arnunuonto e eq nipnmentn
da cnvullana.
-1:. a Cadeira
- Appliclt(:o H tueticns da f(Il,titie!H'Hode
campanha o improvisada - 'I'rabalhos (1 bivaque
d.
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- Communicaçõcs
militares
da photographia aos usos da guerra.
acampumeuto

5." Cadcira-c-Fortificução
descriptivn),
seu ataque
(i.", 7." c a ndeiras.

l2."

permanente
e d B'Jl a.

';l(l il'a-Hesistcllcia.

t:L" Uad ira -

-
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Applicações

e provi .oria (parte

de mat ria. s.

Machinas

hydruulica

1-J-. a Cadeira - Estcreotomia.
15,:1 Cadeira.
IG.a ad ·ira- Resistcncin applicada (parte r .lativa aos
4')rg:tü da
Desenho

mH·hÍlHH:;),

de ma .hin« • d mat erial d gu na.
Trabulhos nas salas de studo.
Trnbnlho
de fortificação c de topogra phia no ('ampo.
Instrucção
pratica de photogruphi« e el(' t ·kgt'aphia.
"I'rnbalhus pratico ela H," cadeira no lulrurntorio chiuiico.
Exercicios ele estcreotomin e modelação.
_li ' 'oe8 a fortif 'H ()('; (' .tuhcl cim .ntos fabris depen1 ntes do cOlllmmHlo' geral de' artilheria.
Visitas :18 escola pruticas.
TI .couhccuucntos
militare '.
Illstl'IU':C::LO ta .tica.
ln tru .cao d . tiro.
A(lmilli: tnll'i\.o, contabilidnd . c .cripturação <los corpo
gymna, tica

Eqnitiu,"w,

' .szrimu.

Uippulogia.
urso de enzenherla

militar

l.a Cadeira
2.a ('ade'ira

- l10(:ÕC!{ ele historia
gl'II,:::'l'Hphia militar.
Tiro ela' arma' de fogo portatcis-Al'!1:1.tll ·~t() . ('(IlIil'am 'n1o (la inf:lllt ria'radica
. :>el'viços
c1i! lnfilll t 'ria.
4.1L (':l<l·im - .\pplic:H'Ol·:-; ta ,tica (la fOl'titic:I(;ão
<.:mnpnnha (' illlll)'ovio;mla - 'll':luallto,' d hivarltte : d

ao

nl'~lIl1patll(,lIto (la~phot(lgl'al'hia

iOlllmunil':\<;()l''l

ao:!

():! <la

11

"li

lIIilitar'
'rm.

-.

\ pplica)u('s

n.1 Ca,lcil':l.
(j
' - }'I}'
,
I pro.!,·
. 't<·l~.'
~. a (i a( I('11':\
" (,lto,
(o"
I.
'ati ,ira -~l:tt('l'ial cI :trtilh 'ria (purt • dC' criptiva).
.
}'
'
.a , a( I('11'.'\'.. 'p I() IVO.

11. (]a(l<'Í!·:\
12.", t:L' 11,',
"t
I

j)e l'llho
:rrahalho
] I'ab, lho

(1 c()(l·
l,r),n,

in.
1(,'.I" l-,

(1

(1(· machillH·.
IIn

:da

d( " tlldo.

dc furtitic:l)

O

no

'IlJUpo.

C'I(l'I'r'l
•

,.
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no campo relativos ás 11.:1 e 18.n cudeiras.
pratica de photographia
e de telegrnphia,
práticos da 12. a cadeira no laboratorio chi-

Trabalhos
Instrucção
Trabalhos
mico.

Exercícios de cstcrcotomia c mod lacão.
Missões a fortificaçõ s, cstabelccilll~ntos
fabris, officinas, e serviços ele obras publicas.
Visitas ái::! escolas praticas.
Reconh ecimcn tos 111 ilitares.
Instrucção
táctica.
Instrucção
do tiro.
Admini traçào, contabilidade
e cseripturação
dos corpo:;.
Eqnituc;ão, gymnastica e c grima.
Ilippologia.
Curso de {'siado maler

!:l.a c 10.a Cadeiras.
Trabalhos nas salas do estudo.
Reconhccimcntoe
militar is.
Viagens de estado maior.
Visitas As escolas praticas.
Instrucçào
prnticu dr photographia
Equitação c esgrima.
Curso de

nc1mlniMtrnção

e de t lcgraphin.

mllltnr

V' Cadeira
Legislação e administração
militar-Noções do direito internacional.
3.:\ Cadeira
- Noções gemes sobro commnnicaçõ s militares - Principios de tnctica o de cstrutegia.

4.:' Cadeira

Trnbnlhos

de acumpamcnto

e do bivn-

qUf'.
11." Cadeira
Noc;õel:l gl'rn selo topogrnphia ; leitura
de cartas.
Desenho tO)log"l"lt]lhipo.
Trabalhos de ucumpnmentn e de bivaque no cnmpo.
Administrnção , contabilidade
e c::;('riptllr:u;~ o elos ('0I"!)I)s.
Equitação,
/.!'ylllllustiea e csgrinm.
Ilygieno militar.
CllrMO

fi,

11.
12. a,
Cadeiras.

(lo

en

renherta clvll

1:3.fi, 1'I. a, 15

a

.,

1(j

n

.,

I'

17

de
fi

. ,

mina

18 ~ 1 !l.' e
. ,

so .•

l,a
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e ti ma. hinas.
Trahalhos nas 'alas de estudo.
Trabalhos 110 campo r lati vos ás 11. a e 18. a cadeiras.
ln trucçào pratica de photo 'ri phia e d(' t 1 .graphia.

]) s nho topographíco

Trabalho'
praticos
orutorio chimico.

da. 12.'\

1\>''' e 20,"

cadeiras

no la-

Exereicios d estereotoruia e modelação.
Missões a stabcleeimcntos
de obra' publicns c mina .
Instrucção
táctica <l infant

fabris,

officina

e serviços

ria até';'
cola de pelotão.
e erima.
~ unico. O governo poderá alt rar a. distribuição indicada n' 'te artigo, m diante .on sulta do cons slho de inymnastica

'tt'UC}IW.

Art. G.o A duração

normal

da escola. do

dos cursos

exe-rcito Sl't'à:

1Im armo para o cur o g ral ;
1Im anno para

I)

eur 'o'

de infantcrin,

de cavallaria

e

de administra 'ao militar ;
Dois

::LIlIIOS

plU'iJ,

U

CIII'.

o

('API'll'LO

Dos e stabelecimentos

d

: rtilheria

e de

stado

Ir

da escola e mais dependencias
'!;Ilint

(':.t:th I cim mto

mate-

4,"
- o
,I.

LO
7.°

108
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8.0 Parada e campo para os exercícios e trabalhos praticos;
9. o Estação telegraphica
e telephouiea;
lO. o Depositos
de armamento
c material para os exercicios militares;
11. o Aquartelamento
para os alunmos de todos os cursos, excepto o ele estado maior;
12.0 Lithographia;
13.o Aquartelamento
para os destacamentos
necessários
ao serviço da escola;
14. o Cavallariças
para os cavallos destinados aos serviços do instrucção dos alumnos.
CAPITULO III

Do pessoal da escola
Art. 8.0 Haverá na scola o seguinte pcssoal :
1.0 Um commandante,
oflicial g nerul, habilitado cou
o curso de alguma das armas elo xcrcito ou do estado
maior;
2." Um segundo commnndantc, official sup -rior do qualquer arma OH elo corpo elo .stado maior com o r spoctivo
curso;
3.° Vinte lentes, officiaes do ex reito habilitados com ()
respectivo
CIll"SO,
ou engcnh iros civis do 'orpo d engnheiros do obras publicas
mina;
4.° Doze adjuntos, capitães 0\1 tenentes habilitados com
O curso
de algumas da~ urinas do exercito ou do estad»
maior, 011 engenheiros
civis do corpo do ougcuh iros de
obras publicas o minas;
f).O Um instructor
ti
quitação, capitão ou teu mtc (te
cavallaria ;
6,° Um Instructor dI' esgrimn e de gymuastica,
capitão
ou tenente de infunteria ;
7,° l Im cirurgião mór ou eirlll'g-ilLo njudnnto ;
8.0 UIII secretnrio da. escoln, capitã» de qllalquer nrma ;
9.° Um cornmandunte da «ompunhiu de alumnos cnpitil.(~ do infantcrín,
o quatro ~1I1);\ltt'I'IIOH(la mesma l:omp:'nhia, tenentes, sendo um
cnvallurin, doi do in fnntcrin
e um ele infantcria ou cavallarin.
10.° Um segundo official 011 aspirant« da adl1liJ\istL'l\ç, ()
militar;
11. o Um se 'retario do eon olho COlo )lllj 'o, t lH'nte d
infanteria
ou cavallaria;

ao

1,· Seric

12,')
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em

official da. bibliothcca,

capitão

10n
ou tenente

do

infantcria ou cavallariu ;
13. o Dois arg mtos do infanteria, sondo um encarregado
fla oscripturução
da companhia de alumnos e outro do serviço do ran .ho ;
l-tO Os empregados preciso para o xpedi lute da seerctaria, s srviço, guarda p limp 'za dos diversos estabelecimento
e mai dcpeudencias
da
'ola, os quaes pode.
ruo ier alferes reformado
ou pra~as de pret reformadas,
conforme a natur 'zn. do serviço de qu' forem encarregados.
l

§ unieo.

s officia s a que

referem os n,O' 5,°, (i,o,
o cur 'o da r espectiva

",0, U.", 11.° e 1~,n dev erâo ter
arma,

n.

da
cola tem a seu cargo a
comm.uidant
ndenciu IIe todo, os serviços, 1° no seu impediln nto 1 gal
r:L ub tituido pelo ofílciul inais graduado
em s >rvil>o na III .sma scola.
Art. {O,o O "gllU<lO .ommnudnntc coadjuva o comllanllalltc
" sou a nu .toridad« d'este, fiscnlisu todos os
Art,
uperint

11

erviços,

AI't. 11." Os lente têem a SP1l curgo toda a iustruccão
'cbtti\'l1 Ú cad ,ira:; cm (pie foram providos competindo1I.l's a r ''''l'l\('i<1 cl\·. as .adeirns ' a tlircl'di.o elo:; corres·
Ollfll'lltC!i h'abalho:\ prati\!oo 'e," 'I'eicio' lllilit:tl' ',',
.. 1.0 l'm (los lelltes, eh'ito :tullualm ntp pelo l'ol1sdho
·tl.. in. tl'tll'(;nn l'."Cl'eer:'t as funcr'l) 'S de biuliothp 'ndo.
~ :?' Qll:lIqn 'I' l'nt , dUl'ólllt' o SPll im}J ·tlilllcnto legal,
,1'1'(1
111>titllídu 1w10 ,(ljullto da l'e~p ·cti\'il 'ud 'ira, ~Ta
faIt:t
(l'e
t, ultimo t> l!OIl elho ti' in. tl'lI(>('UO1J'·(Jl)()1'iÍ. ao
. .,
ltlllllst('I'io (la "'li '1'1';1 (111III () ,lev\'l'ú lIh tilllil'.
AI't. 12.u ():; adjnuLt) l'():lI\jnV:llll os I '11(<' lI'}. b·aha·
11.0;-; pmtic0
m, i ' .'1' 'ido I' Inti\'.):o; :l iII tl'nc~ao da
at!('ira Oll "l'np" dI' l'ad ira a <I\l\' li 'ri ne rem.
AI'!. 1:1." () : djullto
\'1', (l di tribuido
pela ~I,!gllillteR
ira 01\ gl'lljl , .1 ('a<l it' :
1.n eatI il"\' ) 0>0(1 1'1"1' 'l a , 1 :1" ' (, ~)
a
J.
, , (':\(! ira: i. t'Jld. il'a: !l.
}O,II end

.

au

('

t

,

_

....

JI.

c

foi.

c~d('ira:
l:?u, 1::. 1114,1 'ldtil'h
II, \ , I '.a elul il'l ; HI,I1
II ~ unil:n. O ,\djUllto
, :1.
le .. : () 1111pn to
ii ,lo arti"o l:!. o,

en

,

'\

-;te

. 1:-).\

'l.

1',

"

tia hijlpolll ria,
"\rt. 1 L' () in tl'lIl'1or
11\0

({11ft. .('ao, da
'(rrill\,
g 'mil ti'" l'
P clahdad , 'mai
crvi)'o tI ign do

da mIl n
)lO I'

'gllIam

\la
Ilto.

<.J -
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Art. 15.0 Ao cirurgião da escola incumbe o serviço do
saude do pessoal da escola o o ensino da hygion '.
Art. Hi. o O secretario
da escola tem a seu cargo todo
o expediente
da secretaria
e do conselho de instrucção,
bem como a direcção e fiscalü.;a\,â,o da lithographin,
c mais
serviços qu(' lhe forem determinados
pelo regulamento.
Art. 17.0 O commandante
eh companhia
do alumnos
tem a seu (;al'go a administruçüo,
policia o disciplinn das
praças da mesma companhia,
e mais serviços designado
no regulam nto. Compete-lhe também mini. tr11r {IS praça
da companhia
a. instrucção táctica de infant ria até ú escola do pelotão inclusive,
§ unico. Os subalternos da companhia coadjuvam o r pectívo oonnuandnnte.
Art. 18.u O empregado
da adrniuistrnçãc
militar fnz
parte dos conselhos oconomico da e 'cola e administrativo
da companhia
de alunmos, como thesoureiro,
e dirige . uperiormcnte
o rancho d()~ alumnos, coadjuvado
por um
sargento, qlH' Ó o r isponsav Ipela preparação
. eOlrespondente oscripturução.
ompctc-lhe tambcm as roo 'P~()\'f\ (,
distribuições
dos artigo~ d material <lo gW'lTa, arre io"
mobília, g\'IH'I'OK para rancho, forragens c re 'ppetiva escripturação,
Art, 1D." Ao secretario elo con elho ecollomico <1' esculn
compete, al -iu das funcçõcs proprias (re te cargo, as dI
secretario
do conselho administrativo
da companhia
de
alumuos.
Art. 20. O official da bibliothcca tem fi seu cargo, f'oh
adir
ct,'í1o <lo bibliotheeario,
a -ons l'\"ttç!io o catalogal'tlO
elos li vros e mais material (1.t hilJlioth('ca, () a poliein. <1\ 111.
Art. :! t. o O ('o II li 11tt!Hlallt " o c"undo ('Olllnl:tndanh', o
('irurgiito, o ('('l'l'tario da c. ('ola, o onll1lllatlll:llItl' , nhaltel'no' (la eOllljlanhia d· alumllo , o cm]>r 'gado <la Hdlllinistraçãll militar, () scer\'tlll'io
do eon61·lho ('('(lJlollli 'o (
o omeial da l.ihlíothpea
S<'!'aO llulllPa!los
pelo lnini:;l1'O da
guerra.
Art. 2~. o O provinll'llÍo
(lo logHI' <11' iC11tl'. )';'( r·j to por
concurso de pro\' as puhlicas, na conformidade
do. 1""'1I1nmontos.
§ 1.0 Aos eOIH'ur. os de <tu· h·ata. () pr Illt :tl'li,r(l bÓ
poderão ';('1' adl\littidos:
t'
Á 1.a cll!lcil'a, oflieiaes de q\lalquer
a1'llla ou ,lo ('or}'o
do estado 11\11iol' ;
Á 2.:1 ea<1L'ü'a, oftit'ill. 'S ti illfitlltoria'
f)

') a
A' o.

11"
.1
cat l'C1ra, OlllCllt
s ue
c. \"lI11'
al'ltt;'

111
(la qualquer

nrma ou do corpo

lt2

ORDEM DO EXERCITO N." 10

J.' Scrl

§ 2.0 Quando nos concursos ele qu trata o artigo ~2. o
não se apresentem
candidatos,
ou nenhum dos ooncorr ntos seja admittido, abrir-se-há novo concurso, ao qual sl·do
admittidos tenentes, não podendo, porém, ser providos definitivamente
nas cadeiras senão d zpois de promovidos
a
capitães.
Art. 21.0 O provimento
dos logares ele adjuntos ~1.,r{L
feito por concurso documental perante o conselho (1\. instrucção.
§ unico. N'estes concursos obsorvnr-se-ha o disposto no.'
§§ 1.0, 2.') c ;3.0 do artigo i~.o) devendo o adjunto da 4.:'
c 5. a cadeiras ser official de cng -nheria.
Art. ~f).o Os instructora
sorão nomeados pelo mini ..tro
da gucrra, sob proposta do commnndanto g sral ele cavallaria para o instructor do equita<;fio) . <10 connnundante
g('ral
de infanterin para o in tructor d gymnastiea
l' esgrima.
Art. ~l;.(j A nornençso dos empregados
a qu' se refer
o 11.0 14.0 (lo artigo 8.° scrü feita pelo ministro da guerra,
111 -diante
proposta elo commnndante da 'cola.
Art. ~7.U OS vencimentos
do ofliciaes (\ mais pe soal
em serviço na escola s mo os estabcl cidos )la tabella ann xa, e <pl\l faz part tI' 'i:lt:t lei.
Art. ~l-V U segundo «onuunndante,
os I .ntes p á<1jnntos
(la 3.a a 7." cade iras e o instructor
de cquitacào terâo (Ii-rei to a, vencimento de cavallo pl'aç;t, 'os ofli('i;ws da. cmn
panhia <ll' alumnos conservamo
todos os direitos ao' olli-

ciacs arregimentados.

Art. 2\'.° Aos lentes e a<ljuntos sao applic':lwis a <lipo ições (lo artigos 21.0 e 27." do regulamento elo profl' •
sorado do real collagio mil ital' approvaJo por <ll'cr ,to d(
31 de janeiro de 18 '7.
CAl'l'l'lJLO
Da admissão

TV

dos alumnos, seu aquartelamento
e sua collocação no exercito

na escola

Art. :30.0 ()5 ahnnnoB <11\ eHcola do XCJ'(·ito
(st to 11jeitos ao I'l'gill~en '(lisciplin:\ milit~r, (' OA qu' fOrl'lll prn 'ti
d·. pl'et COl\stlttH'1ll uma omp:l1Il11iLdcnomillll(la «( 'ollll'a·
nlua dl' alnlllllos da ct>('ola do PX 'rcito), que tpr:í IIIll fardamento especial o Scr{t aqual'tcllula na l' ola.
Art. 31.0 O ministro da gllerra dl'!prmin:ll'l't nnnllal·
mente, em harmonia
('om n neeesRidad('H ]ll'Ov:IV(·j
d
r 'Cl'utamento elos quadros doi'! oilicill's <lus clivo I..a 'Inna

1.-
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°

(lo exercite,
numero
lo .tivo seguiu te poderá

d alumnos militares que no nnno
matricular-se
no primeiro :U1I10 do
curso prcpnrntorio a que 1:;' ref 1" o H,O 0,° do artigo :~-i,o,
llao pod ndo e:;~H'num '1'0 sxced '1' o quociente IplC rcsul)- (a
1 ~omlJla...}'
\
2 (I'
J
'"
t ar (a
1 (1ivisao
por :.:->
3
repre-

sentando h, .\,

I rc rpectiv.uuentc

oflicin " (1(\8 quadros
l' infunt
ria,

Iaualmente

de

() numero total dos
ngcnh .ria, artilherin, cavalluria

d stermiuará

o numero (1 alml1110S militares
'e nas (li ciplinas uieneicnadus
110
11.° ;>," (10
11;10 podendo esse num 1'0 exccd 01'
o quociente da divisàn j>ot' :!i) elo llU11l1'l'O total do quadro
(h em}>r 'gallü" (la admini tra)ao militar.
~ 11nie o , •\ :lP}ll'o\'H 'ao 1\0 curso prepnratorio
ou nas
'ln ,'pncler:í

matricularartig-o ;>1.°,

di .ciplinas

indi 'atla

110 pI'

aluumo' (1· .'. ujeitarem
d« al'tig'o ;~;1.°
.\1'(. ;~~,o ()

':('ut., artico )lão i

est

unta

ao concur 'o (1 (pie trata

O ~ ;~,n

mnarm

lJl

minus,
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deverão entregar,
até à Jll sma data, na secretaria da e 'cola do exercito, alem dos documentos comprovutivos
das
sua' habilitações
scientifica , todos os exigidos para poderem alistar-se
COlHO voluntarios,
e certidão de' um commandante
de corpo, nttestando que foram inspeccionados
c têi-m a robustez necessru-ia para
serviço militar,
§ ;~.o ~c
num 1'0 do .andidntos à matriculu no curso
geral ou no CUl'SO de aduiini. traçllO militar exceder os
anteriormente
fixados,
haverá concurso documental
perante () conselho de instrucção da scola, sendo preferidos
os qne alcançarem
melhor da sincado.
§ 4.° O conuunndunte da escola enviará para o niiniste-io (h gnerra, até n 1 de ag08to, a r la<;1to (lo" candidatos
<lue deverão ser adurittidos ú matricula na scoln do 'Xl'l'cito com destino aos cursos Jll -ncionndos no present \ artigo. A dassiJie;t(;:Lo d'c:'ltcló cnndidatos ,('d, publicada na
escola no mesmo diu Jll (11t0 for rcmettirla para o ministerio ela. gUNI'a.,
§ :).0 No eu () de algum cnndidulo se julgar prejudicado
pela ('las~ili('a~ao da iscolu, potll'J'A rCl'OIT('J' no JlI'aI>O Ilt'
trc dia pal'll o ministro a:t gll 'l'l'a, fJll, dclihernrú em ultima in tanc ia.
~ li.o O mini tro eln gn('l'r:t, em \"i ta ao!'; dOCIlIIII'llto' ê
inforllla~oc~ dos C:t!II!i(latos qm' (1(';;I:icllI matricular-til! na
~, eola polytecllllie:t, :walll mia ]lolyt elllli'a (lo Port I, univer. itl:ttlc lh· ((oimbra l! ill"titntos in(ln tl'i,l\'s (' C(}lllnl '1'ci:ll'S, (; cm vista da !'l'laçfio <1(' (1'H.l tmta () l* L'I, eon 'cd 'rtL :tK 11('('(', ,'m'ias lil·(I!lç·a~ para a lIlatl'il'ula.
Art. :14.0 Os cantlidato:-; a allllnnol'\ da clo)('ola do e.' 1'('ito ('om
tino :'t, (liffel' 'nk
arllla lllalt'j('nlal'
l!·!Jao
no ('UI'tiO g(lrul, dl'\'cndo satisfaz. '1' }HU'a issll lí :-;'1;IIil1t(1

°

°

a

('oll(liloe .
1.'" '1'1'1: nH'llo!'; (1...\ viut· I' tres
:!.o Ter bom ('0111 pOl'taJJl(']l to;

'
anHOS

a I 1111\110 or( 1"lIlILl'JO,

•'\ . II r},e.I', como

o

<1l' idad(';
('\U"

~lstah('lel'l(lo
lH'O~'e sallo

IH'('pal'lltOl'1O.

()

Pldo (II' 'I'plo til' :! I de ctelllhrn (1<' 1 ~1~1c
ll:\ III1Ível idncl(· Ile C:0illlhra,
!la
ola }llllyt<('hlllcl\ <lo La;l,oll 011 11:1 lI('ad( 111m 1'()lyt<~('ltlli('a do Podo'
ri'
,
r ,er
a (l'e\ 1a I'!l' n<:a (1'"
o 1111111tm'llI (la guel"
;
fl,O
I t'r pl':H':l l'1ll qnalqn I' ('Ol'pO ou l1a 'olllpaIlhia
dI'
alllmllo (la
I'ola do (V l'('itu.
.,."
(,
I' I
I
t . i);).
J\ 1:
vOllC Ill( O. II cllr~(J ~t'ra ,o
alUlIlll!)'
<{III' [c,1'(:1\\ ,JU~lfldos })(II' 1I111.J.III')' (' P ('1:\1 l'olll :t 11("('
. I'ia aptidan lluhtaJ' }111m ofhclfl.e,
("'1'0 ('Ia, iii 'adu
1l1l1lH'I'il'lL(.1)

'T

111'1Ito

(I

J(

P ·ll\s prova

colarolS d'·,

o ClII'so,

'(

1.> Sedo
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e 08 de artilheria,
depois de um anno de 8 irviço cffectivo
na respectiva
escola pratica.
§ 1.0 A promoção dos aspirantes a official de cavallnria
e de infanteria será feita sem pr 'juizo do disposto no artigo 147.0 do decreto com força de lei de no de outubro
de ll:l 4, pelo qual será regulada
a sua collocução nos
quadros das suas armas.
§ ~.o Em tempo de paz, quando não haja aspirantes a
official para preench 'r os dois terços das vacuturus
<10
posto de alferes, ficarão em aberto as ditas vacaturns,
sendo, porém, pr nchidas as do torço a que tê Jll dir ito
os sargentos
ajudantes.
Em tempo de gn rra, <lado o
mesmo caso, serão todas as vacaturas preenchidas
por estes ultimos.
Ar]. 42.0 Os primeiros
argentos cadetes qne t rminarem, nos termos d'csta lei, o curso de cngeuhcria militar,
serão promovidos a nlferes para a mesma nrmn.
Art. 4H. o As promoções u que ::;e referem os artigo -II. II
e 42.0 SCrfLO feitas lIO mesmo dia. para todas as pra 'as que
tiver '111 concluido no mesmo anno lectivo o curso g\'ral •
nos p1'I1.S0S normucs os cursos dns armas para qu' foram

dostlnadas.
O::; nspirnnt

'8 que, por docnca OH motivo ju tiiie:Hlo,
nào completarem
o tempo ati !:l rviço a qHe suo obrigallo,
RcglUHlo o di posto no artigo -U.", no p1'a::;o normal, não
serào promovidos
emquanto
() n:w tiverem completado,
ma" quando o forem, contarão
a sua nntiguidnd«
(lo dia
em que se tiver eflcctuado a promoção da" pra<;a' do seu
curl:lo .
Art. 44.0 O posto d • a~pirant'
a oflieial ó illlmc(liatamente Slt]) rior ao <1e sarg-cnto Iljudmltl'.
§ 1I11ico. Os a::;piralltes a oflieial prolllovidos
pnr ('fl' ito
d't·sta Il'i t mo o vcneim '1Ito ltlli('() <ll' ,'(lO ri·is <li:l1'ill .
Art. 4;,." ('om lh'stino ao C\lr o dt· t ·tudo maior, \I llli\li tro
(la gnl'lT:t ,lllmittir:í. l'm :1111108:lIt\'I'llIldo
d,'z oflit·iat·. ,1('
inl:lIIt"ria, <tllairo (tc e:l\ allal'ia, q\l,tLt'(1 .1'3 al'tilh,'ria I' ,loj
dl' png'·ltllI'ria.
§ 1.'1 Rao condi<;lll's ilHli~pcnBaYcis
pam ('r de. tiniU]') a"
curso <1(' 1·::;t:l<lo maiol':
1." '['01' ,lois anllos <1(' lHlm c t·m·di\ o '1'\ i '0 ,'OIIlO ldrcial, • 'clllplar COlll)lOI·t.ullcntn
c milnit'c, h nptidao militnr,
tllllo eoltljH'\I\':ulo }lclos I·ollllll:mdallt·.
:oh l'\lia III·dell o
c:tlldidato::; tin'r<'t11 s('r\'ido;
.
:!." ~ 'I' apPI'ovadll
Il'mll
"HIIlP ,I > l'lftlita~'ao
feito l' blil'llll1\Jute p 'ranle tllU j\ll'Y Ctip<'l·jal;

1.- Scric
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0,° '1' 'r po to não ~;uperior fi capitão;
4,° Ter approvação no exame da lingua allemã no

IIi

ly-

ceu centraes.
§ :2,0 ... a faltsa d

candidato
d qualqu r arma, poderá
8e1' pre nehido o numero P ilos de outra,
,quandost,
for 1!1l1 qualqu 'r cl' lia superior ao que fica estabel cido,
seruo pr ferido os que obtiver lU m elhor ela sif a<;ao em
coneur 'o docum ntal, qu s rit f ito no commando do corpo
do estado maior,
g :3,0
officia
de infant 'ria na condiçõ 'S de orem
admittidos no iur 'o de
tado maior, seruo mandado' pam
a 'cola pratica de cavallaria, durante quatro m z ,para
r ceb .rt-m o nsino d equitação, quando a' im o olicitarem,
\'; 4.'1 O officia ' de tinudo
ao Cu1' 'O <10 itado maior
t ruo logo li' n a para n' ,11 'o matri .ularetu, quando tenham apprOV<lçôlO na di. ciplina (lll con ititucm o curso
preparato1'io c tab elvcirlo pelo d creto de 21 de setembro

dt' H,U;) ( prof. sado na univcr idade de loimbrn, na 'scolu polyt chuica de Li boa ou na a .nd unia pol -teehnica
(lo >Ol't,
;>,0 Os ofli 'iac d artilh 'ria qll nao tenham app1'ovação na lLtlPira d mill ·ralogia
rr oIogia
JIl (pwlq uer
do: • Il.b lecimonto
(1, in 'tru ')ito l' fl'ricIo no pr" 'lÜ('
at'tIo'o, du\' rIo fl'l qUl'llu\r na ',' ola pol 't 'chni a 'unjl1nctH~nellte com o 1.0 anno do cl1r'o d
tad maior, a 1'('fcrHln cad 'ira, • out I' a COIT 'ponel('llt~ appl' v:t<;:w para

*

'e tnatriculan'm
n
§ G,o Ü offieia'

2," anno elo III 'mo cur, o,
c1 int'antcri;t l' ele :mlllaria

(1· ,tinado ao ClIt' () <le (' t:\clo maior ("tC lIau ('"t( .iam 11:\, 'on(li!.',uc <lo.' ,t° do lln' ('lIt· UI,tigo, (I,\, 'I', () \'stll(l;11', l'm pras!!
tixallo 1)(>10mini. t,'I'jo da gll '1'1"1, é 11<
Ui> 'l'io1' a tl'l~ ali~~)S, na 'l'ola }lolykl'hnil'a,
na :\l'~dl'lIlia }llllytt'l'hllil':\ <lu
f Ot'to Ott llni\'I')'t;ic!atl' do Coill\hl'<I, . ' di ciplin:l (III' III '
altal' 'ln para t r 'III a haLilita~, o r f 'I'ida no me lIlo pa-

I,

tag-ntpho,

ofllcia"
cI at'lilll ria, cl avaliaria ou ill!lnbilit:l(lo, e ln () r' III l'ti\'o '111'1'0 11:\ ('ol1<1i),,'
I tOlhaI 'l'lda,
II" tn I, i (1111',
matl'icul:ll't 11\ no ('III' " (I,
(' 'tacl
'1
'
• () lll:ulIr, ( "VI 1'110 frcnlll nl 11' coujulIctlll1wult
I'om (, 'h
CII r o .... I' 'I'
.~
,
, .. , (I 'IP 1Il1l
(>C'llIut
O 11(' IIrtilh ria:
,I :\ppti 'il<;1 o I, fOl'tinl'III'IO
li ti f n a <lo
all
~"Il l'af' .\1't: 4(),O ()
:lntl't'lit

1.\\:11''1);

U 0<1 ia (11.

•

':ul il,;t);
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Telegraphia
(17. a cadeira);
Caminhos ele ferro (excepto construcção)
(lS.a cadeira).
Os de cavallaria e infanteria:
Fortificação
permanente c provisória (parte dcscriptiva),
e seu ataque e defensa, applicação da fortificação á defensa
dos estados (ô." cadeira);
Material de artilheria
(parte deseriptiva)
(7. ii cad ira);
Geodesia (1 U' cadeira);
'I'elcgraphia
(17.iI cadeira);
Caminhos de ferro (excepto a construcção) ( l8. a cadeira),
Ilippologia (para os officines de infunt .ria).
Art. 47.° Os ofliciaes do artilheria,
de eavallurin ou
infanteria qn' estiverem habilitados com o respectivo curso em condições diflereutcs
das estab lccidns n'csta lei,
fr quentarão simultancam .nt com () curso de estnd« maior
em q ue estiverem matriculados as dis .iplinus qll 111'S faltar m para obterem habilitaçfLO equivalente :'t indicadn 110 artigo anterior,
.
Art. 48.0 010 offlcia s mntriculudos
no curso (h· .surdo
maior conservam
os vencimentos
a que teriam direito se
estivessem
faz nulo serviço efloctivo nos 'orpo:.; das suas

ue

armas.
§ unieo. Os ofllciacs <pt· Jlr~O obtiverem appl'ovtll':to
nu
qualquer
exame da cadeiras privativas (lo ('UI'H\ de "e:;tudo maior, exame qmo não ]>o<1el':\o repvtir, nssim COlHO
os que por qualquer circumstnnciu
ll:io poderem eoucluir
o referido ('uri:lO no pms du dois Ilnnos, re 'ollH'l'ilo illllllediatamente ao s rvj(:o daI:; i:!UIlS :lrmafl,
Art. 4D.o Os ofliciacs qn' ohtivt'l'l'lll
t'ada
l'1I1'SO t1c
estado maior continnam pl'l'tent'l'1Hlo ,'tiO Hum, arma:;, e
vem faz\'l' um allno (ll' I:lCl'vjl:O no::; l'l'gilll 'll!US (lI' artillll'l'ia
do campanha, ('t\vallaria
011 inlill\kl'ia,
HClH10 :;l'i 1ll1'l'.l·S l'1ll
cacla UUla dato! arm:t!:l :t que lIno pUl'tl·II(·itlll, C n'vI C:IZ ·)](10
os de png'l·nheria
IWl'vi<;o 'lll infnnt 'ria. Em ,I"'uilla !:l('mo
mllpl'l'g'auoH
(lul'antll Ulll 1111110no!> l:l1'I'\'il'ot; (1) l' i:ulf) maio!'.
$$ 1." 08 oflieiao:; lias ('olHlil'(\ 'S (lo PI'\':;cnk :tl'tig'(I, t<1'1ll-

ao

al'-

pr\' qll' fOl'om }ll'(\Ill(lvilloli,
atI" ao }lOIi!O 11<, l'lll'OIl I in ,Inf:\ive, Ror:LO l'llljll'l'gaclc) dlU'illltll 8t'i' 111'l'.CIi 110 • 'vil'o (lI'
estado maior, depoiiô (ll' tl'l'Plll st'l'vitlo IIIll HUIIO !lu lIOVO
pOHtO
~1O<I ('Ol'l)(~t; (lal:! i:!ll!lS anuas,
lima y '~ <pll I' 11Iti 1111<'11\
a ser J IllglHlos
J(lolleos para () HI:\I'vil'O lh, (' tll(!O lU' illl'.
§ 2,0 01"\ oflit'ial's a <111\' f;C 1'l'fl'I'\' o pn'iH'I!tt'
al'ti "0 II ·a·
rão um aii:!tin~tivll (·spc('i:lI .. 1' terno (lirl·ito a l'lIVldlo }H'a~a, nal> cOlldl)I)l'~ l'sial.wlcl'1<las para o Hctual l'orpo (III
estado

maio!',
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§ :3.0 O' officiac

de que trata
cerem conllni~s(H'8 de srviço d
a gratificação eorr spondent
ao
g mheria.
Art. 50. () ... o ('orpo OH serviço
T

1'1'1.0

ser

bilitado

119

e .t artigo, quando exere tado maior, per ·eber110
seu po 'to na arma de end

e .tado maior só pode-

mpregados ofliciae d'csse ('orpo
('DIU o cur o d
c stado maior.

os oíll .ia s ha.-

Art, M. o ão condições indispensaveis
para obter lic 'n~a para a matricula no 'lU"O de ndmini::!traçao militar:
LU Ter
I1Ill anuo de bom
'fi' ·ctivo S rviço nas filei-

mcrv: clo!·ill. ) ;
.ounn '}' '10.

120
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2. o Durante
seis mczes, sedio impedidos no conselho
administrativo,
coadjuvando
durante tres mezes o thesoureiro e nos restantes o secretario do mesmo conselho ;
3.0 Seguidamente,
coadjuvarão
durante tres mezcs os
offíciaes encarregados
de serviços administrativos
nas scolas praticas de qualquer das armas, xorcitando-se quanto
seja possível nos serviços de campanha próprios da sua
es pecíalidade.
§ nnico. Terminado este tirocínio, terão o vencimento
unico de 500 réis diarios, o serão distribuídos
p ilas r)partições da direcção da administração
militar ou pios
eorpos, onde exercerão as funcções de s cretario do conselho administrativo
e outras auxiliares da administração
regimental, até lhes pertencer vaga de aspirante da administração militar.
Art. 5+.0 Para ser admittido
à matricula no cur o do
engenhcria
civil e de minas é indispen av I:
1. o 'ror as habilitações sei ntificns
xigidas para a matricula 110 curso geral com destino {la diffor ntes armas do
exercito, tendo sido classificado no 1.0 grupo ou classe do
curso preparatorio
;
2. o '1' '1' a devida licença do ministério da guerra;
3.° Ter praça provisória na companhia
d alumnos da
escola do -xereito ;
4. o Ter bom comportamento.
§ 1.0 Os alumuos d' ste curso satisfarão a m n alidad
de U6000 róis, pugos adiuntadum nte para ran .ho e fardamento: e terão a graduação do primeiro
'argcntos cadetes mquanto se conservar m na escola.
§ ~.t) Os me mos alumnos terão baixa quando terminem
o curso, quando o l' queiram por d istir m d'cll«, quando
esgotarem
a tolerancia
stalx-l icida 110 ~ unico do artigo li." ou quando deix III de satisfazer
o palram nto fi
qno se refere o paragrapho
anterior.
(;APITULO V

DifIerentes conselhos e regimen disciplinar da escola
Art. 55. ° Haverá nu, es 'ola do .xercito
conselhos:
1. o Cons -lho de instrucção ;
2.° Conselho de disciplina;
3.° Conselho
cOllomico da es ola;

OH

seeuint
ss
b
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4,0 on elho aelministratiyo da companhia de alumnos.
Art. 56,0 O con elho ele in trucção será composto do
eommandant
da l'SCOIa, como pre idcnte;
do segundo
cOlllmandante
do lente,
.omo vogues,
rvindo de secr tario, sem voto, o S '01' .tnrio da escola,
S I, o O con elho de in strucçâo pod rá fun -cionar cm
duas secçõe , uma de sciencia
militare,
de qll fazem
parte o 1 nt 'H da cad 'iras 1.11 a 11. a,
outra de sciencias de con trucçõo civi , do que fazem part
os Ient
da cadeiras 12,a a 20,<\
2, o
ac1juntos poderão ser chamados a tomar parte
nas r uniu s do cons .lho de in strueçào ou (las 1'1:' ipectivas
I:! c~i). , com voto consultivo,
quando'
tratar de aSSUIDpto r elativo ao -u serviço.
Ar], ;">7,0 Ao ons lho d in rtrueçâo, ai m das attribuiÇoe que lhe for nn desiznada
nos r -gulauientos,
incumbe:
l.." Faz r
apurnmento
o a li ta d da sificação
dos alumnos durante a fr .quencia do CUl' o da 'cola;
0
2.
'onsllltar .obr tudo qll for relativo à in trucção
propor ao gov 1'110
qu' for conveni mt ao PU ino;
:l,o Organi 'ar
ubmctter á approvaçüo do governo o
orçamento
colar '
4, o R, '01" >1' s UI' a a qnisiçi o 1 livro, in trumentos
e lllat rial de n ,ino, i sobr a applieaç! o das d mais v 1'.
bn~ da dotação da
ola;
o, o ~ ':-;ignal' o <.'Olllp ndios, ol'O'uni:-;at, o pl'ogrulllllla:<
do II 'Ino 'o horarios;
6. o Pt'OPOI' o~ regulamp.nto'
. in tl'UCt;õ
Art, 5 ," O eOlIR -lho (le di ('iplillll
I'li ('on. titlliclo em
confo,I'luidad,. com ;t: !li:-;l'o~i\o',
do 1'('''t1I:Ull 'Ilto di:<eipJillar, 1l1Cll1lluiIHlo_lh. a :lttriulli<;õ 'S fi.'adn'
no IUt' !llO 1'0,
glllaml'1l to.
, Art. 5!l,o O eOllllllatHlant'
da l'.'l'ola Íl'lll ompeicllcia
di cil'linar if.:Çual li do '~Il I'at',' <.'oIDluaIHlant :.. dI! divi n.o
n l'CSIH'ito do' illdivi(ltlO . oh a, till:\: 01"lpll ,
ta ~~rt. ~O,o k }l'na di:.. iplinar,
(PII 1'0<1'Ill .. 'r jlllp~ '.
, :\0 .\huunll' :ao a, l·"t:lh I cICIa p ,lo l'l'''lllalll
nto dl:-;clphu:tl' do ('_' I'dto (eOlll '_'eI'lH;i\o 11, "u:tl'da ), ficanclo a,'
clla
li ' ti Lai.'a do pll to e cl J>I'Í: o {'Ol'l' l' 'innal (1 }l 11(el~tc, ,da ('ollfirltluc:1 II 110 mini h'o da "II l'1'a,
t.: § Ul\l 'o, Alplll <1\" a, )tella, 1111(1 'r: () aincla ~ 'r impu _
I, :to' ~lllllllllll, a
('.,('Iu .LO t 'lllpol':ll'i Oll (h'finitivu da
l'S('ola
lll'l·,.1, ' lia :I)lPI''''
l' 1';( I' 01'(1I 1I1HIa pt' Io
II'
, ,
I 'll<'ao
II }lOl
\lUl tI'l) da "t1t'I'l'a,
•
1

(1('
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Art. 61.0 O conselho economieo será composto do commandante, como presidente; de um lente nomeado annualmente; do thcsoureiro
do secretario do conselho economieo, sem voto,
Art, 62.0 O conselho administrativo
da companhia do
aluirmos será composto do commandante
da ruesma COIllpanhia, como presidente;
do mais graduado dos subalternos e do thcsourciro. Servirá de s ecrotario, sem voto, o
secretario do conselho económico.
Art. 63.0 Os serviços dos cons .lhos oconomico da escola e administrativo da companhia d nlumnos crito executados cm harmonia com as dispoeiçõ s <lo regulam 'lÜO
da fazenda militar e mais 01'(10n8 nu vigor.
CAPI'lTLO

Disposições

YI

diversas

Al't. 64,0 Haverá na escola do \'XCI' 'ito dois dcstncamentes, mu de cavulluria c outro <1(' iII funteriu.
§ uuico. O serviço clinico dos rolipurl 's sorú dosempvnhado pelo vetcrinnrio
de um dos corpos da gllarni~lto de
Lisboa.
Art. 65.0 Em cada nnno dos cur os (10 infnntcriu, cnvallaria, artilherin,
nacnheria
militar, adminisll':!(:;LO militar
c engenheria civil <:l de minas haycl'li. um premio pecuninrio e IH'PllÚOS honorificos, (lllll s 'rim iix(t(lo;; (' cone (lidos
pela fórma (lue os rcgulumen tos cstnb lccerem.
Art. GG.o A~ propiuas dI' ma triculas, curtas () el'l'tillol'iS
dos differontcs cursos da vscoln (ln (':;\I'l'eito scrao :IS c ta,
beloeidns pela legi:-;Iaçno «m vigor, sendo as (lo curso gerai o curso <lo n<llllillil>tra('i\.o lIlilil:ll' igllltes {Ui (lo ('\11' Ll
de infltnt"l-ia c as do cst.tllll lIlaillr igllllCS ÚS <le ('11'('Ilheria.
§ nnieo. A propina.'
l'1. tl pllll'a llll (luas pl'l'sl:\(:ocs,
Ullla no ncto da llwtriel1la l' olll)'a antt'
do, ','1111)(' lh'
prova final.
Al't. 67.0 AIl'm ao ('lll'!ino ohl'igatol'io, o 11'1)\,(')'110}l()(ll'l'ií
illletorisal', llH'clillntc pl'opo~ta do 1'(lllscllH~ (II ilHitrlll't:ão,
(PW haja lUt cfi('oln ('onfcrL1l1l'ias pllhlil'IlS, f('itHs 1)('101>
oHiciaes ou !t'lÜCS civis CtIl sl'r\'il)o
na c cola, on }H)l' illtli\'i<ln~)s s~ranl).os:~ S('()!l~, sobr aSfH\lllptOl'l importa\\Í(,1l n'latl\'OS ml SCI nClas liuhlar ,. on d(' t'Ollst\'ll('~ÕCt'l ('i"i .
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CAPITULO VII

Disposições transitorias
Art.
lectivo
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§ unico. Estes alumnos ficam sujeitos ao disposto na
alínea a) do § 1.0 e no § 2.° do artigo 35.°, mas só poderão ex rcer o direito de opção estabelecido no § 1.0 do
referido artigo depois dos alumnos que frequentaram
o
curso prcparatorio com licença especial para studos.
Art. 74.° Os alnmnos militares que, no fim do anno lectivo de 1893-18:).,1., estavam habilitados com o curso
preparatorio na escola polytechni 'a, academia polytechniea
do Porto ou universidade de Coimbra, nos termos do decreto de 30 de outubro de 1892, para a matricula no
curso de infantcria ou cavallaria, poderão matricular-se
no curso geral da escola do exercito com destino ás mesmas armas, se não excederem a idade marcada 110 artigo 73.°, e satisfizer m as demais condições estabelecidas
no artigo
° do mesmo decreto.
Art. 75.° Até ao anno lectivo ele 1 DG-1897 inclusive,
.será dispensada para a matricula na scola elo xercito a
approvação na cadeira ele mineralogia Q g elogia do ur o
preparntorio cstabel ecido P lo decreto de 21 de setembro
de 1895.
§ unico. Os alumnos que ffcctuarcm matricula em conformidade com este artigo, deverão fi' queutar aquellas
materias transitorinmente na c cola do ex r oito c ao mosmo tempo que o 1.0 anno do curso special fi que for III
destinndos.
Art. 70.° Emquanto houver tenentes de eng nherin ou
primeiros tenentes de artilheria supl'anum rarios, por cada
duas vacaturas d'ostc posto l:H:'ríL promovido ao posto imo
mediato um alferes ou segundo tenente, sem prl0uizo,
-eomtudu, do disposto na carta de I i do 27 de julho de 1 Di}.
Art. 77.° Os alferes e sCg'ulHlos tenentes promovidos
nos termos aos artigos 41.0
42.°, ser/io considerados Silo
pl'/lll umerarius nos q uadros elas suas armas, q uan 10 extraordinarinmonte não haja vacaturns d'aquellvs postos, P 1'cobendo os v ncim IÜOI:!d uspirantes a ofli('ial, cmquanto
não forem collocados <ll'finilivulIlent nos ditos quadros.
Art. 78.° Os aspiruntes a official 'I II " nno .st.mdc lrabil.itat~os nos termos d'e~ta lei, cxis.lil·('lll, quando p la
prllllPlra vez for ln upplicndus as (1ts}loHi<;o 'I:! dos artigos <J 1. ° c 42.0, I:!c'ritopromovidos a llIf('r!' ou 8llg11llcloH
t •llentes, sentlo·lhes appli 'ado o di llOsto no Itl'!ilr()
anteb
1'101'.
Art. 79.° Elllquanto não hOllYl'l' altllllllOS habilitados
com o cllrso d administra ão militai' e l'('speetivo til'lIt'inio,
as vacatllras qlW 00e01'r r m de aspirant'8 lIa /l(lllIinistl':t-

ao.
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Art. 85.0 Os officiaes qne em 23 de agosto de 1894: estavam desempenhando as funcções de lentes adjuntos
que não foram nomeados lentes para as cadeiras estabelecidas n'esta lei, conservarão a mesma categoria oscolnr,
farão parte do conselho de instrucção, c s 'riio providos na'
primeiras vacaturas de lentes, sem dep ndencia de concurso, e em harmonia com o disposto no § 1.0 do artigo
22. o d' esta lei. Os ditos officiaes, emquanto não for m providos nos legares ele lentes, desempenharão
as funcções
estabelecidas pelo artigo 12.°, o ser-lhes-lia applicado o
disposto no artigo 29.0 c no § 3.° elo artigo 8H.o ela presente lei.
Art. 8G. o O governo adoptaní as providencias ncccssarias para a xecução d'e ta lei.
Art. 87.0 Fica r vogada a legi lação geral ou p. ial
em contrario.
Mandãmos portanto a todas as auctoridades, a quom o
conhecimento
xccuçuo da referida lei pertenc 1', <tn a
cumpram e guardem, e façam cumprir c guardar tão inteiramente como n'clla se contém.
Os ministros
secretaries d'cstado dos negocies do reino, dos negocios da guerra e dos n gocios das obras publicas, commcrcio
industria, a façam imprimir, publicar
c COITrr. Dada no paço das N ccssidad s, aos lil de maio
de 1896. = ELREI,
com rubrica c gnnnla.= João }t'm'reira Franco Pinto Castello Branco == JostJ Hstevtlo de
Momes 8a1'lllento
Arthu» Alberto de ('I/1IlPOS Henriques.-(Logal' do sêllo erande das nrmas roa s.)
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Tabella dos vencimentos annuaes do pessoal da escola do exercito
a que se refere o artigo 27. o
Soldov ordenndo

Pessoal

(;omlllandallte..

0\1

Gr"li6cl\~ilo

pret

. . . . . . . . .. J);Lpatente .. 960 000 l'éis ou a da pntente, sendo general de
dlvisão .
A du pnt nt .
GOO 000 réi ..

.egunrlo COlllIl1nU( lan te ....
Idem
.
Lelltc, oflicial do xercito .. Idem
.
I.<'UI(·, cngcnheíro eiv ii (a) Ordeundo de
(';\ tl'g'orin.
A.djllltto, oOicinl (lo c' rcit« Da patente ..
Adjunto
Ilg ·uh.· civil «(I) Orei II: tIu de
catl'g'orin.
n
T . tnwtol' de erJ!lita,llo ... Da patente ..
ln t!'ueto!' de ('s"l'ill1l\
e Id lU
.

. ~Ymnn ticu.
C Il'UrgÍllo
~ecl·l·tl\rio·

()I~

·\:~·~,i;~:
:::::

COllllnandant·
(h cOlllpa. Ilhia (I;· alumuos,

ld im.

300~OOO
ld im.

1 O OOOl'l·j
1,1<'11\.
ld III.
J I! ·rn.
II)

H

ObrJ"J A c ti. I nl<.,

trro:i~:'blil'n ( mina

j}'aço)
tido
111(;lIto

=

'·i~.

Idem .. ,. ,
360 000 réis,
Idcrn ... ,
, :)00 (){)()réi •
I t!PIIl .• , •. , ., J demo

nhlllt('l'1l0
da ompanhi: Idi-m
T de allllllllO .
.Ii olll'l'iro.............
Idvm ...•...•
• cCI'(·tal'io <lo ('I)ll olho eco- I dem.. . . . . ..
1I0rnieo
Ofti·
.
G Clal du hibliot!H'C';\ ... , I,)('I11 ...•••••
ul\l'\la
I)OI·t,,(
J) CIpo t o....
G
1...........
eUal'dn~
II! III....
• l'\'entc
,
, .. " Td 'III.. ..

I

l'

ooo 1'<:1.
t :

72 () ) réis.
r deur,
1

a,llnnlol
<lU
li> r m 110 quarlro do corl'o d, ug< III" Irol d
I( r'd.}ln u p lo IIIlnl l rio d.lI (~bralImhlJ .\ o arl.! nAdo ,h ('0.-

l'lI)
1;~111' maio c1. I !l(j. = Joilo Ferrr:il'a F1'fInco
IIstel10 JJr(tI!co=.Io
E f 'ceio de .lfol·ue. ! 'W"
.A "flwl' 11I 1'fO ti
'fi IIlpO
lJulI·i'1.1I1 .

128

ORDEU DO EXERCITO

N.o 10

La Série

Secretaria d'estade dos negocios da guerra - Reparti~ão CfIllral- 2. a Sectão

DOM CAH.LOS, por graça de Deus, Rei de Portugal e
dos Algarves, etc. Fazemos sabor a todos os nossos subditos, que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei
seguinte:
•
Artigo 1.0 Os adjuntos de que trata. o n. o 4.0 do artigo 8.0 da. lei que reforma a escola do exercito serão designados lentes adjuntos, officiaes do exercito habilitados
com o respectivo curso, ou engenh iros civis do COl'pOfi
engenheiros de obras publicas e minas,
Art. 2.0 No numero de alumnos militares d que trata
o artigo 31.0 da mesma lei, não serão incluídos o prim i1'OSsargentos graduados cadetes que tiverem o curso do
real eoJlegio militar, que poderão matricular-se
no curso
preparatorioInd
pendentemente
d'aquollo numero.
Art. 3.0 IG unicamente permittido aos primeiros arg ntos graduados, cadetes, com o curso elo l' ai collcgio militar,
mntricularem-se
no curso geral al m do num 1'0 fixado no
artigo :32.0 da mesma lei, independentement
d oncurso.
Art. 4.0 Aos actua s sccr tario da escola
instructor
de equitação é applicavcl a disposição consicnada na primeira parte do artigo 23.0 da sobr dita I i, ao ajudante
do corpo de alumnos 6 garantida a sua 00110 ação (' a gratificação estabelecida pela antiga ol'ganisac:ão ai' s r promovido ao posto immcdiato, passando o referido ajudante
a ex roer as funcções de crctario dOI; OD lhos cconoinico
da escola e administrativo
da 111 sma companhia.
§ unico. Ao actual cirurgião da es ola 6 gnrantida a
permanencia n'ella até ti promoção ao posto de .irurgiüo
de divisão, o ao mestr de gymnasticn
esgrima, em serviço na mesma scola, é garautido o lognr qu actualment
descmp nha,
Art. ;)." Fica revogada a 1 gislação em contrario.
Man~l1'lmos portanto 1\ todas ns auctoridad s, a q11em o
conhcennento o execução da r 01' rida 1 i perten
1', <1110 a
cu.mpram
guardem, c facam cumprir
guardar tilo inteiramcnts como n'ella se contém,
Os ministro.s e secrctnrios d\ot;tado dos n g oim;do l' in~, dos negoclOs. da guol'l'a
do~ n p;ociof; dnf:! obrnH p1t
bhcas, COlllmcrClO industria, a fa<;ll111 imprimir, publicar
c correr. Dada no pH<;O das Nl't'csf'lidlltlt's aos l:~<I muio
de. 1896.
EL:HEI, rO!1l rubricll
gnar:!a.
Joi,,{o FI""
,'el1'a Franco Pmlo Crtstello 131'111lco José Rsf(lnto de )10raes al'mento
A"tluw All;(I)'lo de Campos J/l'l/I'ique.9.(Logar do sê1l0 grande dns armas r aos.)
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Srcretaria d'estado dos Degocio~da guerra - Repartição crntral- P Sectão

DOM CARLO , por graça de Deus, R i de Portugal c
do Algarves,
etc. Fazemos
ab r a todo os nos os ubdito , que 3S côrtes g raes d cr taram c nós quen'lUos a
lei s guint : .
Artigo 1.0 E appli 'ado ao prim iro tenente, Luiz Pinto
. de Alm ida, o expresso na 1 i d 12 de abril de 1 9i c
no § LOdo artigo 44,0 do de .reto d 2 de outubro d
1 91, que reorganisou a escola do x rito.
Art. :?o Fica rev cada a J cri laçâo cm contrario.
Mandãmos portanto a toda as auctoridad
,a qu 11\ ()
conh cim nto c xecução da referida lei P -rtenc r, qlte a
cumpram e guardem c façam cumprir
guardar tão inteirament' como u'ella 'e contém.
O mini tro
cr etário d' estado dos nea eios da guerra
a faça imprimir,
publicar e ('01'1"1', Dada no pa<:o da Ne<'essidnd " nos 13 d maio d 1. !)G.
EL-REI, com rubl'it'a
cuarda,
Jo / E teuão de MOI'aI' i 'armento, (Logar do êllo erande das arma' rea s.)
1
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2.a Secção

, por graça ele Dus,
Rei de Portugal
te. Fazemos
saber a todos os no' os
subclitos, que as côrtes geraes decretaram
e nó queremos a lei seguinte:
Artigo 1.0 Ao actual delegado da thesourariu
geral do
ministério da fazenda, primeiro oílicial da administração
militar com a graduação
de major, Manuel Antonio do
Couto, será contado, no acto da reforma e para os ell" itos da mesma, sem direito a nenhuma outra indemnisação,
o tempo decorrido
d sele a data da sua ultima promoção
n'este quadro (10 d janeiro de 1 tl:3), e n'elle promovido
aos po tos ele t ncnt coron 1
coronel, para qu )los a
ser reformado com a araduacào de g n ral d brigada, e
com os resp ctivos v ncimcnto .
Art. 2.° Fica r vogada a I gi lação cm contrario.
Mandümos portanto a todas as auctoridadcs,
a qu 111 o
conhecimcnt
e xccução da referida I i P rrt no r, (pIe a
cumprlllll c guardem
e façam cumprir
guardar tào intcirnmente
como n'clla se cont '·m.
O ministro e secr tario d'estndo dos negócios da guerra
a faça imprimir, publicar e C01TPl'. Onda no }H1t:0 das N .
cessidadoa, aos 13 de maio de 180G.
1<~Lln~I, com rubrica c guarda. - José .Esfel)(io ele JJ[o1'ae.~ 8w'meHto.
(Logar do sêllo grande das armas r >IH'!;.)

e dos Algarves,
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c relaria geral

D :\1 CARLO. , por graça d' D IIS, R i de Portugal
o do' Algarve',
.tc Faz mo
ab r a todo' o nossos
súbditos, qn as côrte' g '1'11 S d cr taram
nós qn 'remos
a. lei scguint :
\\.PIT TLO I
On rec itn publica

Artigo 1." .As contribuiçõe
do
os d mui r >ndintento
uante UO nu ppa n.? 1, 11tH
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no anno económico de 1896-1897 as percentagens
sobre
as contribuições,
que votavam as juntas geraes dos districtos, para o seu produeto ter a applicação determinada
no
artigo 10.0 do decreto de 6 de agosto de 1892.
Art. 2.0 Continuarão
igualmente a cobrar-s no exercicio de 1896-1897 os rendimentos
do estado qu não tenham sido arrecadados até 30 de junho de 1890, qualqu r
que seja o exercício a que pertencerem,
appli ando- I.l do
mesmo modo o seu producto ás despezas publicas auctorisadas por lei.
Art, 3.0 A conversão da divida consolidada interna em
pensões vitalícias, nos termos da carta de lei de 30 ti junho de 1887, quando pelo cabimento, segundo esta I i, se
possa verificar, continuará
a ser regulada
no anno economico d 1 9G-18fJ7 pelo pr ço actual.
Art. 4.0 Continuam
m vigor, no xcrcicro de 1 961897, as disposições do § 10.0 do artigo 1.0 da I i d 23
de junho de 1 1), relativam nte ao assucar produzido no
continente do r ino c ilhas dos Açores.
§ único. Para
districto do Funchal vigorará O di posto
no decreto de 31 d dezembro de 1 95, d sde qu
ntr
em ex scução,
Art. 5.0 O governo
auctori ado a I van tal', por m io
do letras e escriptos do thesouro, as sommas n ces arias
para a repr sentação, dentro do exercício d 1 96-1 97,
de parte dos rendim ntos publicos r lativos ao 111 smo
exercicio, e bem assim a occorr r por 'sta fórmn lís d spezas extraordinárias
a sati faz r no dito ex rcicio d
1896-1897, incluindo 110 maximo da divida a contrahir,
nos termos <resta. parte da au .torisa 'ltO, o producto liquido
de quaesquer titulos amorti aveis ou não, I.lXC pto obrigações dos tabaco, que o th Bouro mittir, usando d auctorisações lega 8.
§ 1.0 Os escriptos e letrus do th souro, nevam '11t
cmittidos como l'Cpl' sentaçào da receitn, lIão podem 'xe .
der, nos termos d'este artigo, a 3.óOO:000bOOOróis sommu
quo ficar;~ amortisadn d ntro do _ ('rei i .
'
§ 2.0 E o gov !'no auctol'isndo fi 'rear os titulos <l divida fundnda intcrn:\ noees :trios:
1.o Para compl ·tal' fi cml~ào qu for dovicla fiO bll1H'o
do Portugal,
no term
do contrato d U de ~'V 'l'eiro
do ] 9ó;
2. o • Para liquidar o d bito elo th ouro á ai. a g '1'111 tI
deposltos, pelos supprimcntos
qll d' lia r '(' b 'U 'lll 1 ~'O
c 1 91,
que ainda 111 o 8tiver<>lU pagos.
ó

1.' erle
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CAPITULO II
Das dcspczas publica

Art. G.° A

d

p zas ordinaria
«xtraordinarins
do
no ex rcicio de]
9G-l 97, nos termos da. 1 gislaç~lo m vigor, ou que vi r a vigorar, e conforme o di po to n'esta 1 i, 3.0 calculada,
s gundo os
mappas n.OS 2 e 3 que vão arme: os e de que d'csta lei
faz em part , em 4~.430:0G7ÓG40 rói,
endo ordinárias
4G.913:óü7Ó640 réis e extraordinaria
2.51G:5006
réis,
a saber:
stado na m tropole,
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direcção
ao tribunal de contas, a fim de que se possa
exercer a devida fiecalisação no movimento
e applicação
geral dos dinheiros publícos.
Art. 9,0 Todas as receitas,
sem distineç~o de ordem
nem de natureza
de qualquer estabeleoim nto ou proveniencia, serão entregues no thesouro e constituirão recurso geral do estado, devidamente
descripto nas contas
publicas, conforme as regras e preceitos do respectivo regulamento e instrucçjles dadas pela direcção geral da contabilidade publica, As despesas do estado só poderão sr
applieadas as verbas descriptas nas tabellas da distribuição
das despezas e segundo os preceitos
d' esta lei, ficando
revogadaa
todas e qnaesquer
pr scripçõcs cm contrario,
exceptuando
as relativas ao fundo de instrucção primaria
e ás receitas das extinctas junta
geraes dos districtos,
únicas qn serão arrecadadas
e applicudns
nos termo
actualmente
em vigor, mas subordinadas
m tudo ás r gras absolutas do r gulamcnto geral da contabilidade
publica e fiscalisadas pela r spcctiva. direcção g rnl.
Art, 10,0 Nos termos do artigos 6,° c 7,° do decr to
de 15 de dezembro de 1 94, e guardadas
todas as na
disposições,
continúa sendo da compet ncia do ministerio
da fazenda, pela dir cção geral da contabilidade publi a, a
verificação, nos termos das I is c r gulamcnto
, não só do
t mpo de serviço dos funccionarios
e mpregad s d qualquer ministério
a aposentar, e Cl~OS v ncim ntos t nham
de ser pngos p la caixa de aposentação, como da compl ta
inhabilídade,
physica ou moral, dos aposentado,
e das circumstancias
d' ssa inliabilidude para o x '1' .ício das r 8pectívas funcçõos.
~ 1.0 Igualmente
ó da comp t ncia da mesma diroe~ito
g ral, C nos me mos termos, a v 'rificaçao da inhnbilidnrlo,
tempo de s rviço
cir .umstaucins
.om qu pod '))1 sr,'
fOl'Il~ado~ <J\lI\CSqllC'I' outros empr gados cujo Y II intento
d inactividade tenham d
er pngos pelo minist rio du
fnzcnda,
~ 2,° 'rodo I:! os ,1>1'OC SSOS d P nsõcs de qUlllqn l' ol'(h'lIl
(lU ,naturcz.a,
depoll:l
prppal'adol:; no 1'1:l)ledi,'os minifltenos, sl'rl\o, nos tl'l'mOS do dito dpcl'do d 1:) de (l('z JHoro de 1~fl4, enviados ao 1lI.Íl~it rio (la filZl'lI(la, !]lIflntlo
o l'cspectl~o abono d ~Il. r fUlto por <'ss millish rio, para
q~l,' tI pOIS (,I eXll.llllnados p -1;\ dil'
g 'mi da l'onta·
bl~ldade publll'a, para ycrificaçlo
de
. havI'rll1l1 JoH\tisfc~to toclos os pr Cl'itos I ga ,
r lU expp(li(lo os I' sP'o
etlYOS dCCl'lltos ou dl'spatllO
o

a

',ao

l,a
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de 1.li classe -róis

conductorcs

l~OOO.
Conductores de 2.a classeSOO réis.
Conductores de 3. li classe - GOO róis.
Desenhadores
de 1. a classe - õOO róis.
Desenhadores
d 2. li classe - 400 réis.
Art. 14.0 As di posições, ainda não executadas,
dos
n.OS 1.0 a 12.0 do artigo 2.0 do decr to n.? 7 com força
de lei de 10 de fevereiro de 1800, relativo ao fundo permanente do dcfeza nacional, continuam stlspensas em rclaçâo
ao exercício de 189G-ISU7. Os fundos
.xi tentes actualment no respectivo cofre, em virtude do referido doer to, são applicados fi faz l' face ás desp zns ('fi' .ctuadas com
o corpo expedicionario a Moçambique,
n' S 'S t 1'Jt10S
S rão esses fundos oscripturados
como receita do the 'ouro
nas contas dos respectivos
excrcicios.
Art. lf).O E perrnittido ao 0'0\'Pl'l10 abril' l' ditos -xtraordinarios
somente pura O('CO,'I' 'I' a c1 P ZIIS xigidas
por casos de força maior, como inunda 'fIo, inc ndio, ipidemia, gucrra interna,
xt '1'1111.
outros similhant s. Os
creditos extraordinnrios
() podem ser abertos
tando PIlcerradas as eôrtcs c depois de ouvido o cons -lho d'cstado,
e devem ser apresentados
llS côrt s na próxima
r mnião,
para que s :jam examinados
confirmados por I i.
§ unico, Aos credites
spcciae
upplicar- {I·ha as aí 'posiçõ s do r guiamento de contabilidnd
r 'lativ1ls a. C1' ditos suppl mental'
.
Art. 115.0 Nenhuma dcapcza de qunlqu r ord un ou 111\turcza, ordinnrin 011 -xtrnordinarin,
C]1l r se refira it 111 tropole, quer 1\1'1 pl'ovin('ill.fl 1Iltramnl'Ínn
, licja ou Il:lO auctorisadll. por lei Hp 'cial, pod(\l':\. ser Ol'dt'nada o pngu pelos cofres puLli('o , scm que • t('ja inelnida no 01' 'IIl11Cllto
geral ou na lei IUlnunl (Ias r (!('ital:l (' Il<pt'zas do . tudo,
e portanto nas tal, ,lias ela di tl'ilmi)l\o d. d 'H}! 'ZêL dc{'rotadas em conformidlld
el' fita lei.
§ tmico. Fica, pOrl'lll, 'ntendido, ()lu' toda!:! as dt'RIH'za~
nov~8, nuctori!:!odaH por lei, d"ntro clt' C]1I111qllcr anilo 'conomlCo, que nilo tiv(lrem podido SCI' in<·!tli(IIIRlia. tnlH'IIIlS
de despc~n. ~l'CAl! cxereicio. ou elo imllll'dinto ]losh'l'ior,
serão Illltlsfmtas, cm ('onforJl1Iclade do (lis)lo to no ~ \1." do
artigo 1.o (~a .carta de lei d' BO dI.' .i linho <h 18\)1, i to .:~,
com a pl'Clllmnlll' ah<,rtlll'll, no llliniRtt'rio da fllzCIl<l/l, dl~
credito esp('('ial a favor do mini t 'rio a (IlH' ('oIllJwtir a
dt'speza, detel111iIlOndo-lle pdo minist 'rio da fazellda no

a
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l'especti\'o decreto, qu
ení fundamentado em conselho
de ministros e publicado na folha offícial, o artigo, capitulo, ecção ou verba da tabellas ond a mr ma de peza.
devo SOl' scripturadn ; guardando.s
toda as pre cripçêes
do artigo 1.0 do d icr to n.? 2 de 16 d dez mbro de
1894.
Art. 17.° Em harmonia, porém, .om o di po to no §
unioo do artigo ant o d -nt e no artigo 9.° d'esta lei, durante o anno conomico d 1 9G-1,'Di o governo poderá
abrir 01' ditos c. P '('ia' para m .lhor dotnçüo do
euintes
-erviços :
aminhos d f no do ' tado ;
Forn .cim .nto dc sulfnreto 110 carbon
Pl'opl'io dos correi
t ilegrapho ' ;
.' uvico
hydranlioo;
Oflicina do in tituto c e cola indu s triac
commer-

nuaes,
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se estiver

cm serviço

e a 1:5006000 róis,
jubilado ou reformaliquidos de todas as imposi-

activo,

também annuaes, se for aposentado,

do, sendo ambos estes limites
ções legaes.
§ unieo. Exceptuam-se do disposto n'este artigo:
1. o O cardeal patriarcha, os arcebispos,
os bispos, o
presidente
do supremo tribunal
de justiça, o prosid ntc
do supremo conselho de justiça milita!', os membros do
corpo diplomatico c consular, os cmpr gados das ag n ·ias
financeiras
nos pnizes estrangeiros,
os gcneraes de terrn
e mar exercendo
funcções d commando, os officine ela
armada
m coinmissão de embarque
nas colonias
nos
portos estrangeiros,
e os gov rnadores das províncias ultramarinas,
os quaes perceberão
os v ncimento
<lu, r 'speetivamente
lhes forem fixados, sujeitos :\.s dispo 'içõ 's
do artigo 1.° da lei citada de 2(3 de f vereiro d ] 02;
2.0 Os ministros
e s cretnrios d'ostado
O' ctivos que
perceberão,
liquides de impostos, 2:ôGOj)OOO róis annualmente.

Art. 20,0 Da mesma fôrma, durante o exercício d 1 9(31897, não poderá
xceder a 1:500b O róis l111nHa a
somma total provenient
da ac sumulação, nos t rIDOS das

I is vigentes, de Quaesquer vencim ntos d activi lad com
os de inactividade,
restando, porém, ao fun cionario () direito de optar pelos de actividade,
quando exc d rem só
por si a sornma total n'est
artigo mencionada
.om a limitação do artigo 19.0 d' sta lei.
Art. 21.° As quotas de cobrança dos l' ndimentos publicos no anno conomieo d 189(3-1 97, qu comp t m tanto
aos d I gados do thcsouro como aos s ri vã s de faz nda,
serão provisoriamente
r guIadas pias tab lia a .tuulm nte
m vigor.
Al't. 22.0 Continuam
em vigor no xorcici de 1 9(3elos tu·ti·
1 07 ns disposiçõ 'S dos d .rcto n.OS 2 0
gos 1.0 a 9.° do decr to n.? 4, todos de 15 d d ·zembro

a,

de 1804.
'APTTULü

III

})IHpoHI~'(le dlversl\s

Art. 23.0
ntinúa r vogado o art igo 4.0 ela I i d ' [) do
março do 185 ,qu
allet ri 'ava a !\lU rti a '/ o dn dividn
contl'ahic1a opr' penhor de titulo tI divjda fundada.
Art. 24.° E prohibido:
1.° A troca ou li 'rmuta)llo de \mpr gos, s 'mpr que
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os empregados não for m da mesma. categoria, os empregos da mesma natur za e com igual retribuição,
§ unico, Nenhum logar de provimento vitalicio que vagar, a requ riruonto de qu 111 n'ell
estiver provido, poderü
'r preenchido por individuo () tranho ao serviço do
estado, ou por mpregado d cat geria iuf rior ou me mo
igual, quando
v ncim nto
ja inferior ao do Jogar vago, s m t r m decorrido tree m zes, d pois de I ublicado
na folha offieial o despacho da vacatura.
2, o A nom ação de quaesquer empregado
para logar s
não 01' ados por I i, ou que e não acharem de criptos
nas tab lia organi ada
m virtud
d' ta lei, não podendo, m ca 'o algum,
er .ub tituidos o funccionarios de
qualquer cat goria, al m do quadro
. nddidos, quando
111udarem de situução ou fall icerem, tudo nos termos dae
dipo i°ões d
x cnçã P rmaucnte d' bta I i.
3,°
lançam .nto • cobrança ele contribuiçõ s publicas,
de qllalqll r titulo ou denominação qu· ejam, alem das
a~1Ctori adas por fita lei, ou por outras qll
t jam
m
Vigor ou for .m promulgada
; a. anctoridade
dos, que a' xigi r III incorr °ri'l.o nas p na dos con 'U '810ll~rl,os, Exceptuam-'
a' -ontribuí 'O das 'orporaçõ
ad111lll1strativ:\s, a 'ongrua' do parocho
a dos condjutOl'\.'s, e as contribniçõ<,s lo <te , .'lU tori:;ada
com applica~ao
n qU<ll'sqner oura' ou li. o,~tb I cimento
ele b n liccncia,
4, o A i· nçiio, ou qllalqll r fundam 010, d dil' itos de
Clltrada das III '[' oadol'ins
trangcinL',
('om <IS unicas l',"ce}l~lJ IS ,'pl'O anll'nt'
li.'aela 11:1:-; lt'i , ou d' II:'; diplolllatl~o "lU que h;~j:t :\ dlO\'ilb r cil'l'o<.:id:Hh', As (o, t:t~'õ '
~)llbhl'ns de qualr!,wl' ordem (' natul' ''''<l ficam obl'Ígadlls
pa"'lllll .1Ito do' (1irt'ito Ii.'u(lo lia p:ttlta para o. pro(U~tlJ'
(' nrti!o:
que importar 'Hl, qUI'r d paizc'
tnl11gClI'O:, ({li l' da, prll\'indns ultl'am( riu:! ,
cosAl't. ' 1~,-),o rT"llhuIlI indivi(lno " tr'allho :to. ('l'\'i(,t) IHlbliP(~l ' ~Cl' IIOIIlI';I<}o }Iam qllalc!ll 'I' Y:lcatut';t qUi' tl'lIlI:\
o('~(Jr1'Hl() uu O('l'Ol'l' 'r t!C>[loj. da 1 'j I}(' :W ti. f ·vcn·iro (Ie
1 ,I:?, 'lIlqU<tlltn c i til' '!li m)ll'
"Iulo adtlido' tI j"1I:11
catt:gol,'
,I:'>.
':' •
te "
1/1 lia IlIl lIIa lIlI 'lU dIfTt'l" '111<: l'l'p:U'ü\" o Olt 1111111;;'
idoll':I li:tról o ','1'1' 'il'io
(1o110)("11'''( (lU' t 'Ilham li cO))(!i"o
)
• t»
IIU(' \'It~at',
ela ~},I'.t. 2li, n (). titulo tia <Iivida pullli '11fundada, llll 1'08 C
t
.lzell(la, ({II' n ... 1'1'o\'icl'('lIl da CObl'nll\'1l (1 r ndillll n.
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ção dos contratos legalmente celebrados. Os titulos que
provierem da cobrança de rendimentos, de bens nacionaes
ou de pagamento de alcance de exactores, poderão ser
convertidos cm recursos effectivos, nos termos das leis da
receita geral do estado.
Art. 27.0 Continúa o governo auctorisado, durante o
anno economico de 1886-1897, a:
1.o Restituir o preço arrecadado nos cofres do thesouro
de quaesquer bens nacionaes vendidos cm hasta publica, .
posteriormente ao anno de 1864-1865, quando se reconheça legalmente que esses bens não estavam na posse da
fazenda; c bem assim restituir a importancia de quaesquer
impostos ou receitas que a fazenda tenha recebido, sem
direito a essa arrecadação desde o anno de 1881-1882 inclusive;
2.0 Pagar a despoza que, durante o dito anno economieo
de 1896-1897, tiver de fazer-se com o lançamento c repartição das contribuições directas do anno civil de 1886;
3. o Subrogar por inscripções na posse da fazenda, se o
julgar conveniente, os fóros, censos ou pensões que o thesouro seja obrigado a satisfazer;
4.0 Applicar a disposição do artigo 10.0 da lei de 4 de
maio de 1878 a quaesquer credites, devidamente liquidados, que os responsáveis
fazenda publica tenham contra
a mesma fazenda, comtanto que esses créditos sejam anteriores ao exorcicio de 1863-1864, que os encontros se façam com dividas resultantes de accordãos definitivos do
tribunal de contas, e estas e aquellas digam respeito ao
mesmo responsavel.
Art. 28.0 Com previa auctorisação especial do governo,
dada em decreto fundamentado cm conselho de ministros
e publicado na folha official, as camaras municipaes poderão, no decurso do anno economico de 1806-1897 applicar
em obras de saneamento, abastecimento do aguas, COIlstrucção e reparação de cemiterios e reparação e construoção de cdificios publicos a seu cargo, incluindo paços do
concelho, reparação do pontes, viaductos o caminhos vicinacs, até metade do fundo ele viação municipal disponível.
§ unico. Logo que se decrete nova classificação ele estradas gemes e municipaes, o governo, ouvido o conselho superior de obras publicas e minas, poderá, por decreto
prelirninarmente publicado na folha official, auctoriear as
camaras munieipaes dos concelhos, onde as estradas municipaes estejam concluidas, a dispor do fundo do viação
nas mesmas coudiçõcs que elas restantes receitas, reserá
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vaudo-se, porém, do fundo de viação tanto quanto seja
necessario
com applicação especial á reparação das mesmas estradas.
Art, 29.0 Os preceitos do artigo 11.0 do decreto de 30
de dezembro de 1892, que modificou as disposições do de0
creto 0. 2 de 15 de dezembro de 1887, artigo que se refere
substituição dos titulos de di vida publica, é applicavel aos bilhetes do thesouro, salvo quanto á duração da
caução que será de cinco annos, contados da data do vencimento d'esses bilhetes, em harmonia com a disposição do
0
~rtigo 339. do codigo commereial,
ficando consequentemente, findo esse praso, prescriptos os créditos representados nos bilhetes substituidos.
Art. 30.0 Fica auctorisado
o governo para liquidar da
férrna que julgar mais conveniente
os direitos em divida
pl'OV nientes de despachos
feitos na alfandega, em harmonia com os preceitos da portaria de 22 de novembro ele
1879, e mais providencias sobre o assumpto.
Art. 31.° Alem do que vae preceituado no artigo 17.0,
poderão ser abertos credites especiaes até fI. quantia de
~)O:OOObOOO róis, COIU applicação
a 110YO material circulante dos caminhos de ferro do estado na mctropole, pelo
excesso ela receita que elos mesmos caminhos tiver sido
arrecadada
no auno cconomico de 1893-1896, sobre as
quantias inscriptas no mappa das receitas d'essa proveniencia, nos termos do decreto do 28 de junho de 1895, que
auctorisou a arrecadação
dos impostos e a sua applicação
ás despezas do estado no dito exercício de 1895-189G.
Art. 32. o O governo poderá pagar, guardadas as solemnidades fixadas n'esta lei, relativamente
ao anno econo:Illico de 1896-1897, ú companhia das aguas do Lisboa,
o preço que se conveneionm- do excesso do consumo de
agua do anno anterior, não podendo a despesa ser supe~
rior :í. que para tal fim foi fixada no exercicio de 1 921893, c ficando dependente da approvaç'1to das côrtes o
contrato que for realisndo.
Art. 33.° E o governo nnctorisado :
1.° A satisfazer ;t caixa geral de deposites a divida que
Se liquidar em referencia ao dia 30 de jnnho de HS95,
proveniente do adiantamentos
feitos pela mesma caixa em
conta do fundo da instrucção primaria,
realisando-se
o
pagamento dos mesmos adiantamentos
c respectivos juros
pelas sobras das verbas auctorisados
nas tabcllas de dospeza ordiuaria do ministério do reino, e em praso n~io superior a vinte annos,
á
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2.0 A conceder á eamara municipal de Amarante
um
subsidio annual correspondente
ao augmento
de despesa
resultante da elevação do numero de professores
do respectivo lyceu nacional ao do quadro estabelecido
pelo artigo 7.0 do decreto com força de lei n. o 2 de 22 de dezembro de 1894 para os institutos da mesma categoria.
3. o A abril' o credito especial necessario para legalisação das despesas effectuadas pelo ministerio da guerra no
exerci cio de 1894-1895 pela quantia de 382:940~759 róis.
4. ° A abrir os credites extraordinarios
necessarios para
legalisação
das despezas
feitas com as expedições
de
África occidental, oriental e da India, devendo as importancias
d'esscs credites serem incluidas nas contas dos
exercicios a que respeitarem,
sem embargo de qnaesquer
preceitos, em contrario, da lei de contabilidade publica.
5. ° A abrir os credites ospeciaes necessarios pal'a legalisação das despesas feitas e a fazer com edifieios publicos nos exerci cios de 1895-1896 e 1896-1897,
e para
pagamento de subsidios em atrazo às camaras municipaes.
6.° A mandar abonar uma gratificação pelo serviço determinado no artigo 143.° do eodigo administrativo,
nos
mesmos termos e pela mesma importaneia em que é abonada a gratificação de que trata o § 2.° do artigo 145.°
do referido eodigo.
Art. 34.° São de execução permanente
as disposições
do § 2.° do artigo 5.°, elo artigo 10.° e seus paragraphos
e dos artigos ,29.° e 30.° d'esta lei.
Art. 3ó. ° E legalisada a verba de 8: 12õa268 réis despendida
com auctorisação
do governo
na gerencia
de
1892-1893 pela associação commercial do Porto com a
secção de vinhos na exposição de Paris em 1889, pela
verba destinada às obras da bolsa e tribunal do comm reio, nos termos da carta de lei de 1 de setembro de ) 860;
e bem assim as verbas de I2:000~OOO réis e 4:0001~OOO
róis, da mesma procedoncia,
despendidas por aquella nssociação, e também por virtude de auctorisação
superior
na gcrcncia de 1893-18H4 com a exposição
do Chicago,
e com os festejos do centenario
do Infante D. Henrique.
.
Art. 36.° I~renovada a auctorisação
concedida ao governo pelo § LOdo artigo Gô. ° da lei de 30 de junho de

1893.
Art. 37.° Fica revogada a legislação contraria a esta.
Mandâmos
portanto a todas as auctoridadea,
a quem (;
conhecimento e execução da presente I i portenc r, que a
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cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar tão Inteiramente como n'ella se contém.
O conselheiro d'estado, presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, e os ministros e secretarios d'estado das outras repartições, a façam imprimir, publicar e correr. Dada no
paço, aos 13 de maio de 1 96.= EL-REI, com rubrica t'
guarda. = Ernesto Rodulpho Hintze Ribeú'o = João Flwreira Franco Pinto Castello Branco = Antonio d' Azevedo
Castello Branco = José Estevão de Moraes Sarmento =
Jacinto Candido da Silva - Luiz Maria Pinto de Soverol = Al,thur Alberto de Campos Henriques, _ (Logar do
sêllo grande da armas reaes.)
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Ilillislcl'io dos lIegocios do rcillo-Direcção
gcral de admillistração
ta Ilepilrti~ão

1,1

Hel'ie

politica e civil

DOM CARLOS,
por graça de Deus, Rei de Portugal
e dos Algarve , etc. Fazemos
saber a todos os nossos
subditos, que as côrtes geraes decretaram e nós fIli remos
a lei seguinte:
CAPITULO I
Dos eleitores
Artigo 1.0 São eleitores de cargos politicos e administrativos todos os cidadãos portugueses,
maiores do vinte e
um annos c domiciliados em territorio nacional, em qU'1ll
concorra alguma das seguintes circumetancias :
1. ° Ser collectados cm quantia não inferior a 500 róis
de uma ou mais contribuições
directas do estado;
2.° Saber ler e escrever.
Art. 2.° N1'LO podem ser eleitores:
1. ° Os interdietos,
por sentença, da adrninistração
dc
sua pessoa ou de I:!CUS bens, o os fallidos não rehabili tados;
2.° Os indiciados por despacho de pronuncia com trnnsito em julgado o os incapazes de eleger para funcções publicas, por effeito de sentença penal condcmnatoria ;
3.° O~ condcmnados pOI' vadios ou por delicto equiparado, durante os cinco annos immediatos ú coudeinuação ;
4.° Os indigentes ou qne não tiverem meios de vida
conhecidos;
e os que sc entregarem
ú mendicidade, ou quc
para a sua subsistoncia
receberem algum subsidio da bcncficcncia publica ou particular;
5.° O~ crcados d 'gabo branco da ('asa real, c OH ('l'cH(los
do servir, oonaiderando-so
como tacs os íudividuos obrigados a serviço c10111csti('0 na fôrma definida I' lo ('odigll civil;
G.o As praças de preL do uxerr-ito (' da nrmadn, c os miaalai-indos dos ostab lcvim ntoe fabris do estado.
CAPITULO II
nos delmtntlos
Art. 3.° 'I'odos os quo tc~ .m capaeic1acle pum H('l' ('leitores srio habeis para ser eleitos deputados, S'1Il eondiçfi.o de domÍ!'ilio ou l'csiden<:Ía.
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inelegiveis para o logar de
Art. 4.0 São absulutauicnte
deputado:
1. o Os estrangeiros
nnturalisado
;
2, o Os membros da camarn dos pares;
3,0 Os (lllO, nos termos
do artigu 7.0 do primeiro acto
addieional
carta constitucional, não forem habilitado
com
um ('Ul'~O de instrucção
superior, se .undaria, especial ou
profis ional, 011 que não tiv 'rem ele renda liquida annual
400,~5000 réis, provenientes de bens de raiz, capitaes, commereio, industria ou empre"o inamovivcl ;
4, o O.' que servirem lognres no' con lhos administrativos, gerentes ou fiscacs de emprezas ou sociedades constituida
por contrate uu conocssào especial do estado, ou
(111(' d'\;' 'te hajam privilegio, não conferido por lei g -ncrica, subsidio ou gurautuu de rcndim nto, salvo os (lue, por
tlel('ga~ao do governo, representar '1Il u'clla O' intcre s s
(lo 'sllulo;
5," Os qlte forem conecssionurios
arrematante
ou emprpitciros do obra publicas;
n," Os mprcgndos da casa real em ·frcdi,-o serviço ;
7. U O auditores admini trutivos, os .; .crctarios g('ral',:
e llwi::; empregados da' s >('retaria" do:'! goverUOt; civis, os
fnn 'C'iollari\I;I de policia e os empregados
das administrat;íJes do' concelhos ou bairros ;
,",0 Os empregados
da' repartiçõo
de fazenda dos <1i8h,!('t()S e dos concelhos
ou bairros, c os 0mpl'('gado:> do
(l11a<lI'odo serviço interno da' a lfandcgus ;
!), u O, unprvgudoa
das proviucias ultramarina::!,
(ll:i do
l'IJl'}lO di plomatit'o
ou coui'lular ('m st'l'\'i<)o llO c8trullg('iro,
p ('8 <los 'er\'i(·o'
<la' ('amara
1 g-islativa ,
Art. :>.0 I 'ao l'e~pe('tivallwllt·
in·I gi\"(~i c 1I:to potl·lU
!{, r \'~)ta<lo~ para
dqmtatloil!la
tli\'i,,::; t 'lTi'toriac:> a que
ú

rc~p 'ltar o c.- 'rcieio <la 811:t fllnc 'oC8:
,1," O. magi trat!os atlllliuil:itr.lti\"Js, jullicia's
do mi1l1~lI'I'io puhlit'(I ;
2, o All ali ·tori(la<l 'militar'
;
., o ()
,).
,'CIIlPl'C",Hlo'
dll: corpo
administrativo.
o (_)
IUprc":t(los ti~ ':1 e d ju ti('a;
O Ollllll'('gatlo dos tl ·r\'i\·o. t· '}mico <lep na 'ul ,S
1 d,O
11' ',t
1 oura 1'111)
1.]"lea ,
mus cnu' (a
1.0 A inelegibilidade
pr 'vi ta u', t· artig-o tlU istc,
'tl,l:Hla dll~'allt('
~ 'utlt dia., (l'poi <lu', por qnal(11l '1' lllOl\o , U f 1I1leClonano
'
'd '1.' -ou «(l' • 1'\'11' () 'l\J'go na slla eH',
CUnl!; 'ri}J(::~o.
~ 2.° A m' 'ma iJlpl bf~iuilidad· abruJlrc o suu tituto

?
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interinos, que exerçam o cargo em todo ou em parte do
tempo decorrido desde a publicação do diploma, que designar o dia da eleição, até á conclusão das operações eleitoraes.
§ 3.° A inelegibilidade prevista n'este artigo não affecta
os funccionarios cuja jurisdicção abrange todo o continente
do l:eino c ilhas adjacentes ou tambem as provincias ultramannas.
Art. 6.° São inelegivcis pelos circulos das províncias
ultramarinas os cidadãos designados nos artigos 8,° e 0.°
Art. 7.° O exercício do cargo de deputado é incompativel :
1.o Com o exercício do logar de juiz de direito de Ln
instancia ;
2. ° Com fi effectividade ou qualquer commissão de serviço dos o:fficiaes do exercito ou da armada, excepto os
o:fficiaes generaes e os o:fficiaes superiores;
3. ° Com o exercício do logar de secretario geral, director ou administrador geral, ou director de serviços de
qualquer ministerio;
4. ° Com o exercício do Iogar de chefe de repartição de
contabilidade dos ministérios ou de chefe de repartição ou
secção, independentes das direcções, nos mesmos ministerios;
5.° Com os logares de governador civil e de administrador de concelho ou bairro;
G. ° Com os logares de procurador regio perante as r lações, seus ajudantes, delegados e sub-delegados e com o
logar de juiz municipal.
§ 1.0 Os magistrados, officiaes e empregados a que se
referem as incompatibilid.«l 's elos n.OS 1.0, 2.°, :3,0 e 4.°,
pelo facto de prestarem juramento eomo deputados, deix am de exercer os seus cargos durante a I.gislatura,
não P rcobendo, no mesmo período, ordenado, soldo de
patente, ou vencimento aleum relativo ao cargo ineompativol, coutando-se-lhes
('OlUO tempo ele serviço
parit todos os effeitos, exc .pto o de tiro inios para promoção aos
officiaes do exercito e da armada, o tempo da legislatura
e o mais qne decorr l' até serem collocadus na ffectivídade eh, serviço ou nas commissõcs ll'gaes l' spectivas.
§ 2.0 Os funccionarios m ncionados nos n. os 5. o e fi.",
logo que prestem juramento como deputados, d .ixam vago
o cargo que estavam exercendo.
§ 3.° O presidente da camara, logo que prostem jurnmonto os deputados a qu" se refere () presente artigo, pHl'-
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ticipnrá O fado aos ministeríos competentes,
e os chefes
das repartições
de eontubilidade serão respousaveis por
qualquer abono que auctoris em em favor dos mesmos deputados e que lhes não seja devido em virtude das disposi~ões (reste artigo.
e funccionarios do estado,
Art. 8.0 Os magistrados
tanto civis como militares ou cclesiaetieoa, os empregados
dos corpos administrativos
e os de corporações ou estabelecimentos administrativos
subsidiados pelo estado, eleitos
para o logar ele deputado, não poderão funceionar na camara cm numero suporior a quarenta; os ministros (1'e8tado não serão comprehendido
n'este numero, durante a
legislatura para que forem eleitos, ainda mesmo depois de
cxonerados,
e não lhe são n'cssa legislatura
applicaveis
as dispo içõl's do artigo 7.°
§ nnico . .J:Tão !:iiio compr h ndidos na disposição d'este
urtigo os fun('('ionarios aposentados, jubilados ou reformados.
Art. 9.° Os medico
e advugadus
pleitos para o logar
de dvputado 111'1.0 poderão funccionar
na eamara em nulUcro superior a vinte, no qual
não comprch ndcm os
(lue forem ministro
d'estado ao tempo da eleição, }lor iodo
o periodo da legislatura, ainda mesmo depois de exonera-

dr)!; .

. § unico. Os médicos
advogados, que com a sua profi.ssho ex rçam simultaneamente
fuucção ou elllprego mcn('Ionado no artigo antecedente, serão computados no nulUcro fixado p lo pres nt artigo.
Al't. 10.0 Para os efíeitos <los artigos 7.'\ H.O ( :).0, os
govcrnador s civis dos districtos, depois da prol'lam:t}'<lo
~()S deputados
na ti. s mbléa (Il, npur.unent«,
participarão
ao g~vel'no Os mpr<'go ou profissõos dos mesmos deputa~ds, Instruindo
as participações
relativa
ao' 111 'di('() C
',I Vogados com as certidões
()II
podérem obter
por ond
se lUOlitl'O que nos ultimos doi anno foram collectado
em
l'O~tl'iL~li(:ào indll. trial p lo eXl'l'('i('io (r 'stas profl . 'O('S.
. ~ Ulll(·O. As infol'lna"õc
m Iwionadas Jl' xtl! arti"'o
con~
I:)
,
Jllnct
.
alUent ('om outras que o "'ov 'rno )los 'uir, s 'rào 110r
est(J <'omll111IllCa(
. Ia á ('amara lOS
l° d puta( 1os.
0
el :'-1't. 11. Jnlgados d liniti\'am 'nte todo fi ln'O( rI' 'o
ind~~raes (10 ('OlltÍlH'nt' do r 'ino ' das ilha;; a(~j:lC'eJlte ,
,. I l\(lcnt<'1nellte ela 1 ·iço·s llpplem('ntar K a q li por
\I1'tllcll> d . I
.
1
'
so.·.
o JIl gam 'nto h:~Ja de pl'O('('( er-, l a m ::la prOVIP:t~~ll
da ('am:ll':t, orgunisar:\. uma l'e1l1f'ã) d todos Oli d.,( os na ';ltull}'ão pr yi ta. 11 ,lo tll'til'ro .0, outl'a de to3
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dos os mencionados
no artigo 0.°, puhlicando-as
na folha
official, (', dentro c1 trcs dias desde Il publicação, pode·mo
os deputados
reclamar contra qualquer
indevida inscripção
ou omissão nas mesmas listas ou r-entra a elegibilidade
de
algum dos deputados eleitos u'el lus comprehcndidos,
sendo
as reclamações decididas pela junta prcparntoria
cm igual
praso.
§ 1.0 Quando os depu tados a que r speitam as mesmas
listas excederem () numero rcspo( tivamente fixado nos artigos H.o e !l.o, fi mesa, em sessão publi: a da junta pl'('paratoria, procederá
a sorteio dos deputados
de ('llda Iista
para
deHig-na<;l\o dos (llle até o numero I gal poderão
funeoioruu-, E: serão annulladas
pela junta ou pela cumara
depois d(' 0011 stituida, as eki~õe's dos deputados
nao :so!'toados, exc-etloutcs ao mesmo numero, excepto se forem
empregados
e <1('11
tro de oito (lias dosd a data do sorteio

renunciarem

S

o seu (·m]ll'(·gO.

2. 'I'oruará
assento
na «nrnarn
o funccionurio
c-ivil,
militar ou ecolesiastico,
o me-dico OH advogado,
<[ue for
eleito cm ,!L·i(::w supplcmentar.
quando nâo e~te'jn prc'('uchido o numero ruspuotivzunente
fixa(lo peloK artigos 8." e
9.°, nli:ís ~l'I'Ú pela ('alllam anlllllla<ln a :lua dC'içào, i:lalvo
o rlisJlo"to na part· filial (lo pill'ngTapho ante('('(l(,llte.
A.l't. 1:3.0 P\.'I'(I(' o logar de d\']Hltado:
l.0 Ü que :w('uital' do governo titnlo, gra(;:\ ou concle('ot'/l(.-ào (pie lhe niw pl'rtl'll<;a
por lei;
~.o O qne tomar a::;::;euto na eamara elos pares;
t)

i3.0 () fIne perrll'l' a (lnalidade <lo (·ida<l:lo l'()l'tllgUPZ;
4." () 'l"e pOI' selltl'n(;a COlll tran~ito cm jlllgadu incorror em iutenli( ~;~() ou ilH':lp!ll ic1:t(le pn'vi:sta 110 II o l.0 o

ao

na ultima p:u'te do 11." 2."
Ilrtigo 2.";
f).o () (pte' !l(:<,(·ii:ll' ('lllpl'('g'O,
c(llllllli,,~ttfl,

tWll;<l.O
(II'

(l"ü o to I'lle ,11>.olll
d(']Httado;
{i. o O (1"(\ :t('{'I,itm' logar

;).0

cIo !$ L" (lo artigo

7.° U

(IlW

servi(:o

011

talllPll te' iIH·I(';,;·ivd para
lIll'Jl('iolUulo

1108

n.

'IS

lii-

() togar
:1.

0,

.t

(1

C

1;;.";

IlIt,O eOlllp;l1'l'('or

a tomar

a":'H'llto lia ("amara

pl'illtC'ira SC'KHão<la l'eHpedi\'il j('gi"l:tilll'll;
~.() U fJllt' aball(ll)1lar
o lo;.;'ar, nos lel'mUH do :tI"tigu ]()!.o
~ 1. 'roam, OH (lppllÍa(lo,; <jll\' }H'nl'>l'l'1l1 mi ;;\'UH log:tI'<'8
cm virtude' da (lisposi<;i'io do 11.0 1.'\ i:j4)1ltl'llte p04Il\l',W >ler
reel(·ito,- IH1';fHHlos SI'ii:! IIlt'ZC'S.
:t.o S4'll1tente :t (·3.111llr:\ dos (leputa41os ('Ull1p ,tI' d,·daral' a IHw(la de Joglu', 1'1l1 (PIO incol'l'(, l' algum (10H seus
na

0

*

ilH'lllb 1'0i:!, fl1llclan(lo-81',

~alvo

11m;

caSO:l

(10i:!

lI.o. 7.0 c
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em documente
authenti 'o comprovativo
do fado que a
motivar.
A rt, U.o N nhum deputado,
depois de proclamado na.
a. sembléa de apuramento,
pôde ser nomeado pelo governo,
durante
o tempo da lpgislatunt
e ainda durante
(>i. nu-zcs
depois <lu\' esta findar,
para cargo, posto rotribuido ou
commi-são
ubsidiada, a qno não tenha direito por lei, r guIamento, escala, auriguidade ou concurso.
1.0, os cargos de ministro d 'estado c
~ 1.0 Excepturun-se:
cIp conselheiro
d'e 'bulo,
cuja acceitação uão importa a
perda do logar
de deputado, c cujo .xercicio lião é incUllipativelcom CRt" logar ; :.?O, :1" commissões auctorisadas
pela camarn,
'em prejuizu do Iog-ar de deputado, nos cu80S provistos no artigo :1:),0 (la cur la constiuu-ional
; H.o, o
cargo J gllv('rllador civil ; 4.0, as tran -f('r 'Ilcias ou nomenÇõps de funcciouario
- pam logare'
<1(, igual ('aü'g'oria ou
que não t nham maior v -ncimento ; 5.°, as nOlll('a<;õ 's ele
f~ln(' .ionario« paL':l Iogarl'~ qlle pOl' !le' PCH:!":l1ll ~"l' vxer('Idos <'1l1 cummissão, ~('glllld() a lei organica dos quadrou
fi. que pvrtcne -m,

*

2."

~\'nhlllll

deputado,

d('llOi' ele prcclnnu«l«

1\11 as-

S~'nlbl "a <Iv upurmueuto
durante todo o tempo declarado
n eS~l' HI,tigo, })(',<I., acr-eitar }ogar no· l'o)Hwlho' administrat.l\'Ox, "'l'I'C'llt" OH fi 'ca(" dv cmpr za ou l'oeit'uacl(ls
dcslglla(!a!; !lO n.O 4.0 do artigo
4.°, lwm a('ccitar t'IIIlCl'S!Soes, arl'('mata~õ :-> ou C'1I1prpitadas
<le oh1':I:-;l'ul,licas;
('
Cl1lf' infrillgir
exl' IH'l'C lito iu('ol'rcl'IÍ na p('na <l.' SlIl'penS:.lO d" <1il'pito.· })oliti('n' :lt', tl'l s mlllO", l' tornar:lllulloo
de
dtl'('itll todoi:) o." ado em que illcliyiuual
ou collp(,tivllmcnt(1 t
.
1
. 1
1 ()jllar part,' nn XPITII:O
( a:; lU 'l'IllIlS C'IllJlI'l'ZI\S,
~,H'H'(:t(l'k, cone 'x 'õc" al'l' 'lllata~ih'x ou "lllln·l'itwla~.

°N

APITULO

no

III

rCCCIIS(lllmellto cl(lHol'nl

I~l't. 14.0 O (IiI' ito d\' VUÜlr Ú y'rili 'a(lo (lll cada ('OUc' lo ('11 Lail'l'1l }h'Io r ('l'lls(':llllenlo
(,I 'itlll':tl, 1\1) (Jll:ll e;c
~lJ~lI~al':'t tallll,em a eh,,,,jl)ili(!:lllt' ahsoluta }l,ll';l ('l\l'go a(lllnlll!o\traü \'11
t
,,.

Art. 1;>."'0 r"('l'I1. ":lllll'llto
1\Ítol'aI é orglllli n<1o tI\'
rp. ln t1'
1
' .
(Uno / 'l'IH o U08 outros
\IJ('ltO:l1'
1\,1" a r N

.1Sao,

Art 1ii (\ \ 'I 1
<,leitllr"ll
.H a( , II)'tra
an

ti '\' ('I'a

..
1\ III

N

~'IJl~ill(~
n~~ 1'\'1\

'1\:' II

111C1l1 0

1III «() 1
'
I
comi' \'tHr-~
'ttl' o t ta .I(I ( e .11111
nu eln qlll' o r' 'eux 'Hill 'llto for tll'gani ado ou revi to,
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Art. 1.7.0 Os eleitores deverão ser recenseados no concelho ou bairro onde residirem a maior parte do anno ; os
empregados publicos n'nqnelle onde exercerem as SUílS funcções na epocha do recenseamento,
e os militares n' aquelle
em que na mesma epocha estiver o seu quartel de habitação.
§ 1.0 O eleitor que, em concelho ou bairro differente
d'aquelle
onde estiver residindo,
for collectado em alguma das contribuições
do estado, predial ou industrial,
poderá ser inscripto
no recenseamento
d' esse concelho
ou bairro, se assim o requerer ás commissões de recenseamento de um e de outro, instruindo
o seu requerimento com documento comprovativo
da collecta que tiver
pago.
§ 2.0 Em Lisboa e Porto poderão ser recenseados no
bairro da sua rcsidencia, quando n'outro exerç-am as suas
funcções, os empreg-ados publicos que assim o requeiram
perante as commissões
de recenseamento
dos dois bairros.
Art. 18.0 As operações de recenseamento
serão iniciadas em cada concelho ou bairro por uma commissão composta de tres vogaes, sendo um nomeado pela commissão
districtal de entre os cidadãos domiciliados no concelho ou
bairro, elegíveis para cargos administrativos;
outro escolhido pela camara municipal de entre os seus membros effcctivos ou substitutos;
e o terceiro, que será o presidente,
officiosamente
nomeado pelo juiz de direito da comarca a
que pertencer
o concelho, devendo a nomeação ser feita
para as commiseões dos bairros de Lisboa c Porto pelos
presidentes
das relações, e para os outros concelhos das
comarcas de Lisboa e Porto pelos juizes das respectivas
varas civeis, recaindo sempre a nomeação em cidadão domiciliado no concelho ou bairro, elegível para cargos administrativos.
§ 1.0 Pela mesma fôrma serão nomeados os substitutos
que na falta ou impedimento do respectivo vogal effectivo
serão chamados a fazer as suas v zes.
§ ~.o As nomeações serão feitas annualmente
e logo
communicadas
aos nomeados e ao administrador
do concelho ou bairro.
§ 3.° Quando no mesmo cidadão recaír a nomeação por
parte de mais de uma entidade, a nomeação do pre!lidente
ela relação ou do juiz ele direito, preferirá a qualquer outra, e a da comraissão districtal preferirá á da camara municipal. O administrador
do concelho ou bairro participará.
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immediatamente
a occorrencia
á corporação,
cuja nomeação ficar prejudicada,
e que logo deverá proceder a nova
escolha.
§ 4.° A falta de nomeação pela comtnissão districtal
será supprida pelo governador
civil, a de nomeação pela
camara será supprida pela commissão districtal, e a do juiz
de direito pelo presidente da relação, a quem o governador civil, egundo a participação do administrador
do concelho, comrnunicará a falta.
§ 5.° As nomeações illegalmellte feitas pelo juiz de direito, pela commissão districtal ou pela camara municipal,
serão annulladas
pelo presidente
da relação, precedendo
reclamação da auctoridade administrativa,
apresentada.dan.
tro de trcs dias depois de findo o praso para as nomeações, sendo ouvido o magistrado ou corporação, cuja nomeação é impugnada,
e que procederá a nova nomeação
logo que lhe for communicada 11 annullação,
§ 6.0 Na falta ou impedimento simultaneo de algum vogal da comrnissão e do seu substituto, será chamado pelo
presidente,
ou, na falta d'este, pelo vogal nom ado pela
commissão di trictal, o vogal do anilo immediatamente
anterior, nomeado pejo respectivo magistrado ou .orporação,
preferindo o effectivo ao ubstituto,
§ 7.0 O cargo de vogal da commi são é gratuito o obrigatorio.
0
Art. 19. O secretario
da camara municipal será o da
commis ão do reccn eamento eleitoral do concelho, e o secretario da. administração
do bairro será o da commissão
do mesmo bairro, sendo um e outro coadjuvados em todo
o expediente da comrnissão p los empregados
da secretaria da camara ou da respectiva ndininistração,
que a commissão requisitar,
e vencendo os secretarios e seus auxiliarcs a gratificaçfio que a cam ara. lhes arbitrar,
sobre
proposta da com missão, d.entro da verba orçada para esse
fim.
~ unico. São despeza
obrigatorias da camara municipal
todas as que se fizerem com o expediente
do recenseamento el itoral e das cl icõos, comprelicndcndo
urnas, '0fre o mais obj do iudispen aveis.
Art. 20.0 As commi sõcs de recens amonto funceionam
nos paços do cone lho ou nas casas da admini tmçl:i.o do
bairro,
d vendo a camara fornccer-Ih
outra
caaas
quando no alludidos editicios não po sam J' unir-se.
Art. 21. o As commissõ s do recen .amento installam-se,
ind.ependcutemcnt
de convocaçã , no dia d.esignado por
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lei, e reunem-se diariamente
ás horas que designarem
no
dia da sua installação,
as quaes serão immediatamente
publicadas,
bem como o local das reuniões, por meio de
annuncios.
§ unico. De todas as sessões da commissão se lavrará
acta em livro authenticado
com termo de abertura assignado pelo presidente,
e com termo de encerramento
lavrado pelo secretario, que numerará e rubrieará todas as
folhas.
Art. 22.0 Somente serão validas as deliberações da commissão tomadas por dois votos conformes.
Art. 23.0 O administrador
do concelho ou bairro assiste
ás sessões da commissão e sobre os assumptos sujeitos a
deliberação d'ella poderá emittir parecer.
Art. :!4.0 A commissão não poderá inscrever ou eliminar o nome de nenhum eleitor nem alt erur as circumstaneias que a elle respeitem
senão por deliberação fundada
em documento
ou em iuformaçào e cripta que requisitar
de quaesquer estações officiaes.
§ 1.0 As exolusõ s com fundamento nas disposições dos
n.08 H.o, 4.°, 5.0 e G." do artigo 2." poderão ter por base
os esclarecimentos
que as auctoridndes,
funceionarios
ou
quaesqucr
pessoas prestem á commissão e que serão sempre exarados nas actas.
§ 2. ° A commissão deverá convocar os parochos e regedores pam prestarem infornHtções, que serão reduzidas a
termo lavrado pelo secretario e por elle assignado.
Art. 25.0 A organisação
<10 recenscamcu to terá exclusivamente
por base os seguintes documentos,
que até o
de cimo dia anterior
á data (la installação da commissão
devem ser enviados ao seu ecretario :
1.° Hela)ões por fregu 'züu" ol'ganisadas pelo escrivão
de fazenda do ('01H' ilho ou bairro, contendo os nomes d
todos os contribuintes
que no lançamento immediatamcnt
anterior foram collectados ])c10 estado
1ll quantia
niio inferior a 500 róis de c mtribui<;ho predinl, indus trial, do
renda de ('aM::!, sumptuaria ou deeimu de juros, sommando-se para este effeito as ollectas da mesmas 'ontl'ilmições;
:2. o Doeumentos
aprosentados
]H' los in tl'rrssados
provando CJue, pelo lançamento imm\'dilltaml'llte
allt 'rio!" (\f!i.'C"tuado n'ouü·o ('oIH'elho ou bairro,
}><,rfizt!"Um a q110ta
eenKiti('a das eontribuições
designadas no nllm 'l"O antel" dente 0\1 que, tf'ndo sido triLutaclOfl no /lImo illllllcdiatamente anterior
e111 imposto mim,iro ou de rendimento,
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attingiram
igual quota, sommando- e para ste eft'eito 11
importam-in de todas as mencionadas coatribuiçõ 'S;
J. o R('(lU .rimentos aos interessados pedindo a propria
in (,J'ip~i1:o no reccns eamento, pelo fundamento d saber
ler (' escrever,
quando sejam por e11'. escriptos e H""ignadOi:l, c l' conhecidos por tau .llião nos t ermos prescriptos no g, unico do artigo 2:-!:3!3,o do cor! igo civil, bastando ,
porém, a autLentica<;.Lo P 'los, eh fes do' serviços do que
dependam os reqtll'l'cntes,
quando estes sejam serventuarios do estado ou dos ('orpo::; ndrninistrativos;
4. o Uma r 'la(;Fio tl ° todos iS individuo
'Ine no nno
anterior incorreram
2.° (' 3.° do nrtizo

nas íncapaci.ludes
previstas nos n. os
2.°, orgunisada, seaundo o ultimo (lo.

micilio qlH' con tal', 1)('10;';cncarregad
s do rl'gistu crimide 1.' l' :? a instaneia ;
5.° Rcqucrimcutos
(lH trnnsferencin
d domicilio, em
confol'luiJa<](' do disposto 1 os ~~ 1.0 e 2,° do urtico 17.°
§ 1.0 ,A eoutribuir-ã o predial sobr' fórus, ' n-us ou P n:U\'~ ::;('l'Ú I .vada
em (luta lí(lnellp 101' eouta el,> (luem for
nal j unto dos trilnmaes

pll~a,

S 2.° O imposto d rendimento ;sohl' ti! ulos, tíllwnte
Rel'll It'v:lllo em (·Ol1ta. quando (l ti\' 'n lU '1 '('l'h:H]OI:; lia mai8
dI' lllll t\11l1{), inint 'l'I'uJlbmwntl', a favor (lo • 'U I'0~' nidlll',
$} :LO .\0 lllarido sp leva.l'<l.o cm 'onta ii imp :,;to. 1.:01're"poll(h·nt·s
HOS h °ns
da 1l1111l1l'1') 10, to qtH' ntr' dll's
llõ'to haja comlll\ll1h:w
(ll' hl'Jl~, (' ao p:II' o::; impu,.("" U1'l

aos lH'ns <lo filho, (lu:muo }l(lr dO(·t1111 nto
se j»)'()v:tr que Ihl' pt>rh n l () u.llfl'llt'!o (l't'l1l'ti.
·Lo A contrihni(::w
!li!' L'tu ]>:1;":1 por uma :,;,J('il'tladl)
companhia
Otl Pl1lpl'l'l::l,
St'l':l
U, nditla p: ra I )'(Ocenl'l'a-

rek)lOJldtJlttl',

*

(tnt!tpntil'o

!lIl'llto

,los so~itlti

(11\1'('ada

Hill

01\

IIcl'illni~ta"

pruvar,

}lOl'

, (·oIllP:mhia
oh:; rV:\l'à a 'baJl(Io

1111':llJa :-;(I(·j('(hd

}lo

I 'ao

:,i!'

\'111 prn!l0rt;i'

II til

Ínt<:rl

'(,

:lntlll'lIti '0. tl'r na
011
llll'l" zn. A UI! Ill. Iii _
se o l::t ~ 1 jUIli\'i o. por vÍ-

(lo 'UIll °llto

llll'mln'
(11 !li ~ll ,l li lllili .
1 (·ulllllll"'.ao,
'
l'
por l (It:h
a fl' ";] 1os
COlll Qlltll7.P di . tIl' ali! '(; c1l'lw':I
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Art. 26.° A comruissão, examinando todos os documentos a que se referem os artigos antecedentes,
deliberará,
ouvido o paroeho e regedor respectivo, nos termos do § 2.°
do artigo 24.°, sobre a inscripção dos eleitores ' sobre a
sua elegibilidade para cargos administrativos,
e, segundo
as resoluções tomadas:
secretario,
sob sua responsabilidade, orguniaará por freguesias listas em triplicado de todos os eleitores inscriptos, por eJle datadas e assignadas,
e rubricadas
pelos membros da ccmmissão, podendo tambem rubricai-as
administrador
do concelho ou bairro.
§ 1.0 Quando algum dos contribuintes
comprehcndidos
nas relações do escrivão de fazenda não deva ser recenseado, nas mesmas relações ou em folha addicíonal, a commissão lançará nota, declarando
o motivo da exclu ão, a
qual será rubricada
pelo parocho ou regedor, se fur fundada em informação de um ou de outro.
§ 2.° A commissão poderá mandar avisar qualquer cidadão que haja requerido a sua inscripção por saber ler e
escrever, a fim de perante ella formular de novo o seu requerimento,
que ficará sem ,ft't'ito não comparecendo
no
pl'aso de tres dias.
§ 3.° A lista deverá declarar a respeito de cada eleitor o seu nome, idade, estado, profissão l' morada, o fundam nto da sua inscripção,
nos termos dos n.08 1.0 e 2.°
do artigo 1.0, mencionando-se
no caso do n.? 1.0 a eollecta respectiva,
e se é elegível para cargos administrativos.
Art. 27. ° Dois exemplares
das listas d que trata o artigo anterior serão pelo secretario enviados ao juizo de direito da comarca e distribuidos
na classe dos recursos
eleitoraes, autuando-se
o oflieio de remessa.
§ 1.0 O juiz pelos officiaos de' diligencias ou por ag(\ntes
administrativos,
que requisitar,
fará ailL ar um exemplar
das listas nas igrejns das frcgucains
a qne resp -itar m,
e expor a exame e revlamnçào outro
xvmplar pelo praso
de quinze dias, 110 tribunal ou no cartório do esc L'ÍvfLO , o
que se tornará publico por editaes aflixndus no concelho
ou bairro respectivo,
juntando-se
ao processo um e. emplar das listas, findo o prnso da reclamação,
e certidõct;
da affixação d'ellas e dos editaes,
§ 2.° O secretario ela commisaã«
xporá tambem fi xame, na casa das A('S83es da commissão, os I'X mplar l:{ das
listas em seu poder, faz ndo-o constar por editaes, de I·uja
affixaçâo remeti r/\. c rtidão para juizo, onde se juntará ao
proe sso do recenseamento.
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§ 3,° Das listas affixadas nas igrejas C' patent -s á reclamação, poderá. qualquer pessoa tirar copias e fazel-as conferir e authenticar
por official publico, mediante emolumento na rasão de 1 r al por cada nome conferido.
Art, 28,0 Contra a indevida ou inexacta inscripção de
qualquer eleitor, poderá. reclamar perante o juiz d ~direito
o proprio interessado,
qualqu r cidadão do circulo receneado corno 01 itor no anno antecedente,
o administrador
do concelho ou bairro, e qualquer dos vogaes da commissão de reccnseamento ; e contra a omis ão de algum cleitor poderá r clamar o intereesado, o administrador
do concelho ou bairro I' qualquer elo voga s da m .srua connnisslto,
§ 1.0 A r clnmação ~wr:L int rposta em requerimento
as 'ign/\llo pelo r clamante 011 por supro
mrndor, com a
a 'signatum devidam mtc r -conhecida, e instruido
.om os
docunH'nto8 qtll' lhe servir m de prova,
§ 2,° Ai') r' 'Iama\'ões serão nutuadas por app nso ao processo d" orgaui açfio do r' x-n -am ntn, e para () s II julgam nto POdPl';l () juiz l' qui itar (la onnni« 'ao d rec enscam\'llto qua (lU r do eumeutos (lllP hajam servido de
ba'H' {lS rl'solu\,ol'i:l d' lia e (pU' lhe ' 1'1\0 remettidos d '!ltI'O cIp vinte
' ({ltntL'u hora,
~ :L ° H contra (llul.lqtwr inscl'ipção no rcc\'n:;eam 'nto,
fuuda,la no facto de salwr ler e ser ver, houvl'r r 'la~ua~110contl'stando
'ssC facto
o juiz fará intimar o eleitor
Inscripto, para qtll' no pl':I~O li tl'es dia' comlll\l' >~a ]H,'l'ante ,Ih· para l.' en'vcr
l' :ll'lsignar
II que, em prova
do
facto cont stado, 111 for ú1'd 'nado, ,/:~() com pari' 'l'IHlo,
~cI':\. .i ti l~alla PI'OCI'(1l'lttl' 11. l'l'l·l:llllaç lW,
§ 4." ,,\~ (!t'ci"i)p:> dos .iUiZl·S (lo dil'pito
rão mutivadas
e 01:1pl'OC ~Il~ elas l'l'('lama,'ões 11:10 8l'ri.o m cu o al"lIlU
aos I' clamHlI t 'S,
§ ô, o Da'
'limiJla~i) ·S, a!tC'l'u\õ
addi 'iOIHllUl'utos
;~r,len;lflos l)plo juiz oJ'gani:ml'lí. o c ('ri\'no, por fl'p~lll'zias,
l~ ~as 1'~11 tl'iplh'ado, ' n,lo 111ll I'.' 'mplal' atlixado lia il-{I' '.ia
.. spe('t~va, iicando outro pntcnt· a I'xam', p ·10 }lm () de
11~I('fI(has, no ea1'torio 011 tribunal
(lU' 'L' turnal'lí. pul!l~o por l'(lita(',', I' S IHlo o tCl'cl'il'o jUlIto ao procl'ssO jll(lelal do I'I'CI'II':;CHlncuto, I a nffi:a '••; ,la li,'la, I' ,10, LIli·
tae·" (1\1
1 \ 1'1'
, \1o J' IIIZ0
'
'I l' Sl'I':t• t'('I, ta ])('I os o O"ICla,
«('
I 19 IIl'l:I
Ott
po
l'
a".
t
l'"
..:"
I
l
sI'
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gndo a passar recibo de todas as petições e documentos
que lhe forem entregues pelos interessados.
Art. 29.0 Das decisões do juiz de direito poderão os
reclamantes,
o próprio interessado,
o administrador
do
concelho ou bairro e os vogaes da commissão de recenseamento, recorrer para a r lação do districto, sendo o recurso interpo to perante aquelle magistrado,
independentemente de termo, por meio de p tiyfio cm quo se exponham os seus fundamentos,
instruida com os documentos
convenientes,
podendo ainda juntar-se
outros dentro de
tres dias, findos os quaes o pro esso será oflicialm ente expedido para o tribunal superior.
§ 1.0 O recurso será distribuído na relação com os :C itos da G. a classe, e o relator o mandará com vista ao ministerio publico, que responderá
no praso improrogavel
de
vinte e quatro horas.
§ 2.° Findo este praso, o es rivão cobrará o feito, fal-oha concluso ao r lator, e ste o proporá logo cm sessão
publica com cinco j uizes, sendo a decisão tomada em confercncia por tr s votos conformes.
§ :3.0 Para o julgamento d' stes feitos poderá haver sessão todos os dias, ainda em tempo de ferias,
Art. 30.0 Do accordão da relação podem recorrer para
o supremo tribunal de justiça as pes oas dcsignndae no artigo anterior,
sondo o recurso interposto
independentemente de termo, por meio de ]letiç'ão, que pod 'rá S 'r instruída com documentos,
e dentro de quarenta
' oito horas
officialracntc enviado, sem ficar traslado, áquelle tribunal,
onde será d cidido s m mais termos que os determinados
para o julgamento
nas relações nos ~§ 1.0, 2.° e 3.° elo
artigo anteecdonte,
§ unieo. Não são admissiveis sobre o r ~('cnse:lJneJlt()
eleitoral outras reclamaçõee ou roeu!' os alem dos 'l:itab 'lccidos n'e ta lei.
Art. Bl.~ Do supremo tribunal de jlll-iti<;1t (la f('.la)1l.o,
logo que transitem
vm julgado, baixarão ofll('iosanll'nte,
sem fi('ar trll lado, tudol:! 01:\ r 'CllrSOH ('h·itol'lH's ü, cm vista
das de('isfll's, () juiz manel/lI'li ('nnC'l'llar ual:! listas os 110m s
dos cirladãol'; (pie tiv rVIJI sielo cx(·luidos, o 11le farlÍ a<ldicionar os llomes c1'aqu·1I 's qllo cl('\'cr('m inscr('vvl'-s(' de
novo, ou n' ella.s onll'uad as altl'ra<;()('s (lU' Huperiorm 'nt
lwjam !-lido julgadas.
'
1.0 O e_'elllplar das listns, gll esto" patt'llte a (' ame .s~gllndo a disposi\:Io
do § 6.° do artigo 2 .0, (.·r:\
modln('ado nos termos elo pr sent urtig(), 'cum:t
n '(' . '-

*
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saria segurança
remettido
pelo escrivão do pro osso ao
s cretario da commi ?to de rec n eamento do oncelho ou
bairro para que, em vista d'cllo e da lista geral que ficou
em seu poder, proceda á organisação do livro do recenseamento,
o qual terá termo de abertura a ignado pelo
juiz, seguindo-se
na inscripção
a ordem alphab stica dos
nomes em cada freguezia, e agrup ndo se ou dividindo-se
as fl'egllezias eonform
a divi ão das as cmbléa , A respeito de cada eleitor se ruencionarâo
11
cir .umstancias
constante
das listas, nos termos elo § 3,0 do artigo 26.0
§ 2,° O livro nssim processado 8'r.i nviado ao re~peetivo juiz de direito e, depoi de conferida a exactidão p _
las listas exi tentes no cartório e feitas ali re ·tifi('uções
n 'cessarias, sl'ríL authenticudo pelo juiz, que rubricará to.
das :1, folhas II n"signani o t rmo rle enc '1'1" III nto, declarall!lo se n'cste o numero tI . eleitor s in criptos cm cada
frognezia, Este livro ficará s mdo pal'a todos o effeitos o
recen amento original, nilo pod 'rá SI'1' alterado por deterlllinaS'ã.o de nenhuma auctoridad
' rú remettido, com a
l1eccss:tl'ia S "Ur/lllça, ao secr -t rio da camara municipal

do concelho l'l'RP .tivo.
§ a. n Das listas :lrchivad'
no cartorio o
'rivão, illdeP~lldentcmcllt'
ti' d Hpacho, dará HVmpr(\, d ntro tI oito
dIa.s, as copias auth('uticas
qu III forem pt'llillas, .Estas
C?pi:ts não e ·tão snjt'itas a sêllo e "r;
('xpediuas medIante o elllolmnl'lllo de :) r{·is por cada 110m' trnn", ·ripto.
§ 4, () .\0 's(''1'i"ao do proceHHO do r I en 'amento arbi-

°

trará o juiz, ouyiila a eam;u·{I.municipal
em vista da r sp' ·tinl YPI'ba OI'çalllPlüal, uma gratiliclI 'ã.J, (pl!'. rá paga
por esta <,orpOI':lção ('01110 d pez obriga.tol'ia,
Art, H2.o Ol'ganisauo O rt·c 'TI
111 nto p la. f('nna declarada nos artigo anh'c a,'nt AS, S 'rá revi_ to no doi.' an-

nos .imnll'diato,
a8

ob 'Cl'VIIIlUO-

içoe s guillt
llOs termo' (I

diSPO,

nu:; op

*

s, e 01l\'ill(lo-

ra~õI'

o pameho

d· revisão
r gc-

dores,
2.0 do al'tigo 24,0:
0
, 1. A cOllllllis ilo, tomallllo por h,
o r{ II '11m nto
\'Igtln te , quI' rCljlli itará 110 (.'OJupctent fnllccionario, d _
Vt!rá linlilUll' tia li tn do ('llIla ft'f gll ,zia :
a)
s falltJt'idolS, .. >IIlI( n obito ('(lmpl'ovooo pOI' 'rtid o
pelas relaçtlt' (lue, ati' o (1 iluo dia n I'jor A ill talda CC>IllI11issào, ()' p:ll'twhos
uflil'ia . 110 r >gi to ciVI devem l'PIU tter ao pcr 'tario dl\ cUlIlwi lo, l't.latinl'
mebntc a.o, o~it()t! '(,'orrillus no ultimo 111111 ;
) O IIldlvi(lno: ilH'url'O' na i1H'ul 'idad ~ pr vi tas
nos 11.° 2.° I' :3,0 1111artigo 2.", em vi ta dI! r~IH o qu ,

r~rlto

l'
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até á mesma data e a respeito do mesmo periodo de tempo, devem remetter ao secretario os encarregados
do registo criminal;
c) Os que deixaram de ter o seu domicilio no concelho
ou bairro, segundo o que constar á commissão, nos termos do artigo 24.0;
d) Os que deverem ser excluídos, em conformidade
do
disposto no § 1.0 do mesmo artigo;
e) Os que no lançamento immediatarucnte
anterior deixaram de ser collectados na indispensavol
quota censitica
proveniente
de contribuição
predial, inrlustrial, de renda
de casas, sumptuaria
ou decima de juros, segundo se mostrar das relações que para esse effeito serão orgnnisadas
pelo escrivão de fazenda e por este enviadns ao secretario
da commissão até o decirno dia anterior á installação
d'esta, e os que no anno immediatamentc
anterior d«ixaram de ser tributados
em igual quota proveniente
de
outras contribuições,
qlle s rviram de bas á sua inserip~[o, quando o facto se prove por do mrncnto.
\
2,° A commissão addicionará
ao recens amento de cada
freguezia:
a) O" cidadãos qu attingiram
a idade legal, nos termos do artigo 1G.o, em vista de certidâo de idade ou de
relações remettidas
pelos parochos e officiaos de registo
civil ao secretario da counuissão até o dccimo dia anterior
ao da installação d'esta, e do que á mesma constar sobro as
respectivas
collectas de contribuições
directas <10 estado,
pelas relações enviadas da r partição do faz nda no ItIlTlO
corrente 011 nos dois ultiruos ;
b) 0:5 que no lançamento immediatamento anterior attingiram de novo a indispensavol
quota c nsitica de -outribui~ftO predial, industrial,
de r 'nda de casas, sumptuaria
ou
decima de juros, segundo se mostrar das l't'lac:õ s que
para esse ffeito serão organisadus pelo escrivão de fuzcndn
e por oste enviadas ao secretario da commissüo até () decimo dia anterior ao da in:-üallu\'ào (1' estn ;
c) Os que deverem recenseurs
em vistu dos documentos e requerimentos
apresentados
P ,los inter .ssados, nos
termos dos n.OS 2.° e 13.° do artigo 25.0, 011 em vista da
transfercncia
de cl.omicilio auctorisada
p 'Ios §§ 1.° e 2.°
do artigo 17.°
§ 1.0 A inscl'ipção por saber ler e escr 'ver serft mantida, sem novo requerimento,
nos r C nsC'mnentos l' vi to
ou organisados nos annos sgllintes,
§ 2,° São applicaveis ás opel'a~ões tI revisão as dis-
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posiS'ões dos §§ 1.0, 2,°, 3,°, 4,°, 5,° e G,O elo artigo 25,(1
e as disposições dos §§ 1.0, 2,° c 3,° do artigo 2ü,o
Art, Hi3.o Em conformidade com as deliberaçõ s da commis fio sobre as eliminações e addicionamentos
declarados no pr e dente artigo, o s er tario, sob ua responsabilidade, orgauisará
m triplicado lista, por freguczias,
Contendo os nom s dos eleitor s inscriptos de novo e os
nome dos eliminados, com menção do motivo da eliminação, sendo as listas datadas e a signadas pelo secretario, e
rubricadas pela commis lio, podendo rubrical-a também v
administrador do concelho ou bairro.
Art, 34,° Dois exemplares das listas a que se refere
? ,artigo antecedente, serâo P slo secretario enviados ao
J~llZO de direito da comarca, para os fin d esignados no artIgo 27,°, ob ervando-s
na affixa<;;1Oc publicação da' listas, na interpo içào julgamento das r -clamações e r cursos! os termos (' prasos pr scriptos no mesmo artigo c no
artigos 28,0 a 30,°
§ 1.° Do upremo tribunal d j ustiça
da relação, logo
que transitem
m julgado, baixarão oflieio samentc, F; m ficar
t~a,;jltdo, todos os r x-ursos leitoraes, t' m vista (laH deCI;;O\'S, ;;0 procederá na conformidade
do <U'tig-o 31."; o
0.SCI'lvllodo processo l' Jl1l'ttvrá o cOlnp tento ex -mplar das
lIstai> modificada
ao ecretario da ('()111111is~àodo rcvens\'aruento, c este luncnrá
m folhas uddicionaes
ao livro
re'
•
SPPl'tlvO
toda UH ::tltcra(,'õt·::;resultantes da rvvisào, egunclo a ord('J1l alphab 'til'lL 110H1\0111S vm cada fl'l'g'lwzia,
c ~ gun!lo ;t tlivi 'lio (1n :lH~ 'mbléa;;, l'l'llwttt-ndo
l'In
segUH1;t o liYl'o :lO juiz (](' dir 'ito,
,) o COH f C'l'l(
'1'a a c..adl 'd",to (O
1 lH1l'
.
t 0, 1')'('(' l' g,'~,
( 1('I011anWIl
~l(10 de termo dl' abt'l'tura, na fÚl'lua (l('('lal'il<la no
1,0
c: artigo :11,", HI'l':'Lauth nti(,;tllo c l'nc('rrado p la fôrllla
dX1~1'~~~a 110 l* 2,° (lo I1lt'~lllO al,tigo, t' o n'('VIIS >amentn
enlll!t\'am nte I'cyisto Sl'l'ú, r III tti<1o ao i:\ecl'etariu
da
('aJ~l:~~':ll~Ullit'ipal:
"
'
, "
ü' \'I ')', ~i\o appltt'av('I~ as hst:b • trahalho d( l't".'IH:LUas
IS)lOi:\l<:,()~ dos \')\'I :L I' -4,0 do !li ~1lI() artigo :11.o
a .\rt, ;3,),0 () s '('[' tario e};t ('fllllUm lJluni('ipal é obrigado
d guardar e ('Oll '1'1'\'ar, sob na r ·~ponsa.J,ili(lad . o livro
rC('C'ns('am nto pj itol'al, l' (1\·llt' 011 do. atl.li('ionalllento:
t lllPttet'á
. 'r·
ln '1'
( .o I'na :mt 1Il'ntl ' ';L ao gOY '1'llilCl'01' ('IV1'I, por mt
c§ 10 ~lo lI.(lllliui:t1'H!lul' (10 COIIl' .. lho ou hairro,
}>a,I 1, 1 )l'ub'o dI' oito diaH (' irlCltJII'mll'nt III 'utt' <lI' dl'R(lU(' ln' o .-el'!'I'Ía.rio pu :11':'1, "'l'1Il ",i'llo, toda
as t'('l'ti(lo H
l
le fOl'('lll })(di. las du I' '(' Jl!o'(':1I1Wll!IJ, m (li, llt(· o ('mo-
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lumcnto de 5 réis por cada nome transcripto,
c conferirá
e authonticará,
tambcm sem sêllo, todas as copias impressas ou Iithographadas,
que para esse effcito lhe forem apresentadas, mediante o emolumento de 1 real por cada nome
conferido ..
§ 2. ° Da copia do recenseamento archivnda no governo,
civil, o secretario geral, nos mesmos termos elo parngrapho
antecedente
e mediante igual emolumento, passará certidões e authenticará,
depois de conferidas, as copias impressas OH lithographadas que lhe forem apresentadas.
§ 3. ° Todos os documentos que serviram de base ÚI:! operações do roccnseumcnto
e que não hnjam ..ido requisitados pelo j uiz da comarca, nos termos do § 2. o do artigo
28.°, ficarão archivados, sob respoàsabilidado
do secretario ela commissão de recenseamento,
na n-spectiva cam ara
rnunicipal ou administração
do bairro.
comprohendendo
Art. 36.0 Todo o procel:!so eleitoral,
o recenseamento,
as rcclamnçõee, Of~ recursos, os documentos
com que forem instruidos,
as petições ou r querimcntos
que a tal respeito se fizerem, o q 110 nos tribunaes judiciacs
se ordenar,
conforme as disposiçõea d'csta lei, e os 1'13conhecimentos
do assignaturns
das mesmas peti~õl's, requerimentos
ou documentos,
é isento do imposto de sêllo
e de quaesq uer emolumentos ou salários.
§ unico. Os documentos a que se refero este artigo deverão declarar o fim para qnc são passados e para nenhum
outro poderão utilisar-sc.
Art. :37.° Todas as auctoridades,
funccionarios
c repartições publicas sfio obrigados a passar improteriv >lmentc,
dentro de tres dias, as copias, certidãcs e attestudos que
lhes sejam requeridos, para
eílcito do recenseam nto eleitoral, elas reclamações
ou dos rt>CUl':;08sobre o mesmo objecto. A mesma obl'ig-a(,'tto in('umhe aos pal'o(·hos.
Art. BS." Os prasos para as divol'buS op >ru(;õcs do r'eonseamento
01 itoral
i::1UO os 1i",ituos no qnadro jnnto á
preslnlt
I·i.
~ unico. QIlanflo \'lll alglllll"lUeclho
ou bairro a opera~ões elo recenseamento
s n1\o ell' clHarem llOS prasos
h'gaes, podel'á o gOVP!'l10, ouvidos o:; n:;eae,; da corôa e
:filzenua cm confer ncia, fixar novos praHos, atwlogo:; aos
designatlos
na lei para a rcali:açfw
das 1l1t'SHH1S op 'l'a(,'ões.
Art. 3fl.o 'ó é I)llsid rauo lpgal para () ncto da ·1 i~iI()
o rccpnscamCllto
e1eitoml cncerrado
no dia no do junho,
immediata.mente
:uüPl'ior ao da mesma '}I'i(,'ão.
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~ unico. No caso de força maior, devidamente
comprovada, e na falta de copias auth mtica , será considerado
legal o receu camen to original ou copia. auth .ntica, immediat:mwnte
anterior.
CAl'ITULO IV
Dos clrculos

elcttornes,

das assembléas
primada.
da eleição

e (los netos preparntortos

, Art, -10,0 A I 'i~fw de d sputados é dire-cta
feit« pelo'
c1:cnlos eleitora 8, d signados
110 Illappa junto a esta

lei, elegendo cada circulo o Hum
mesmo llHlppa l' rixudo.
§ unico. A circum 'l'ip ·fw do
de deputados,
er alterado,
Art. 41.0 J: o praf'o

qn'

nUlllero

do

anHO, ns connnissões

d vem

de deputados

qu

no

cirvulos dl'itol'Hcb c o
I 'ger, ~<" por lei póde

,li- oi to dia',

do rc

ClI(' 'lTamento

1'0

con tado sobro a <lata

-lcitoral

t'nS('anWIÜO

dI

corrente

de r C('lIS ',un nto p1"Ol' ·dt'rã.o :í divi-

são (hs ('011(' ·lho ru assemhl{,t(s olcitornes, (flt ' '('r" () comPI) ta' <1e ;>00 a 1 .oo .] 'itorl's approximadam mt«, agruP:1U<lo-sc na l'Il~r~() directa da sua pro. imidnde a' fr 'gneZla, que de I' -r i 11;\0 po,.-am fOl'lllar uma :cí as!' 'mbl "a,
e ~() !lleSmo pl':1S0 as COlllm;s;:o(' d - ·jO'n1lrà.o a ignja' on
~dlfi.ClO~ }luhlit'o
ou muni 'ipac' cm (pIe a.. :tf'H'lllbl "as
CY'1ll r( unir." .
§ 1.° (' n'alO'lllu

concelho, dl'utr·O do pra'o ji. ado, a
COln1l1ifiS:\oll;ttl }trllc '<ler :l divi:-i\.o cl' a. '( mlM'a t' dI' ig"ll<t<;:to (las suas
. '·d" " ao gov mo
'()llllll'tp
!'ul'prir a
C()n\]lli~são,
bl'§
A {'on. titllil::LtI (la' asst'lnl,ft.a.
I 'itor:u'< . ('rú puIC:t,l:~, logo (plt. linrll' II pra () dc,'ig-llado u'(' t. <lrtitro,
~ur ~~htal'i' afli_ (1(10.' naR igl'l'ja>l pal'ot'hiael) (' 11:1 l':t, a de
01nllli~:<ão (11' rI' ('ll~('anll'llt(), • '(mtm ,lia polel1~1110da
(Cl'ao
1'(",11
"
.
l'
, : lllar JH'ral1ll' () I"th
(I • (1"11'i'lttl. (1l'l1(ro (1e !flllllO!'e
( las
d
~do.
LI'
•
'
1"
l'
1
II
'
·".1
pn 1"at;:LO o ,U llum. Inu 01' (u con('
10 ou
ball'fO
~ ('1 r{·('I·I1,,(·:tllll'l1lo . 'i
rI' , OS'
. 'iogal'.' (aI ('(lltlllll'i,. ao
~,Il

m~I~~res do (·in:111o.
t (.~ eH e llO'

0],"'(

n'ando·g(·

rI ('111'1"0', <fIH'

Hill>

r.'1r
~

ln :\,;

na d· ,i ii" d:t
<{n nl"I!lI'llt

1 ('('la-

fOl"PIII ill-

,
.
- t' para o
,el Ptl8t()~" ~,
,( m e li'l'llo
11.P{'ll!':tVo
]1:11':\ a r . I1I1'i\0
~lll)l'll'~'mo~ribl1nal tll' jllo.;ti(',. o 111':1,..,1 l' lIlai' ai !)O:i"IH'S
, p 1("1.'
)
Q

·,0

Lre .r.c 'I)
R.

;;

3

l

,

o

}lO I' (1'11' ~.

e1l

A

'P:tll1l'lItn

"

COI!. tttUI":LO

rI'

,lllIlIll1'O{'

)

,It'itul'lll.
da ;t:-:"t'ltlhl '·a. \·1 -ilora

!'

!'l'('lIr,

o,..

, dl!jloi.
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de fixada nos termos d'este artigo, é permanente
e HÓ por
lei póde ser modificada; porém, quando haj a alteração na
circumscripção
de algum circulo eleitoral ou de algum
concelho, a qual affecte a divisão estabelecida, será convocada por decreto a commissão de recenseamento
para
proceder
{IS indispensaveis
modificações na constituição
das assembléas,
observando-se
na parte applícavel as disposições do presente artigo.
§ 4.° A constituição do assombléas fixada para as eleições politicas vigorará igualmente para as eleições municipaes.
§ 5.° Nos municípios de Lisboa e Porto vigorará para
as eleições politicas e municipaes a constituição de assembléas que está fixada cm decretos espeeiaes.
§ G.o São nullos os actos eleitoraos realisados fóra do
recinto competentemente
designado.
Art. 42.0 As assembléas
eleitoraes
serão convocadas
por decreto do governo, que designará o dia em que deve
proceder-se
á eleição; e, no domingo immediatam
rito anterior no fixado para este acto, o presidente da commissão de recenseamento,
por editaos affixados nos legares do
estylo o lidos pelos pnrochos li missa conventual,
tornnrâ
publicas ati assembléas
em que o concelho se divide, os
seus limites e os logaros de reunião, declarando
tamb m
o dia e a hora cm que as asscmbléas devem reunir-se.
Art. 4;3.° As assembléaa primarias serão presididas pelos
vogncs da commiseão de recenseamento
litoral,
sendo a
designação feita no domingo prec dente ao ela eleição, em
scssào publica da conuuisaão , por sorteio cm que entrarão
sérneute OR vogacs flectivos, se as nssemblóns não for m
mais do tres, e em que eutrarão
os vogues oft'edivoR e
substitutos,
se as asscmblóas exced r m <,st\' numero;
"
quando restar ainda alguma assembléa sem pr isidentc, sC'J'ÍL
este designado ti sorte de entro os v rcadoros om oxorcicio.
§ un ico, Aos presideutes
designados
se commuuicnré
innuediatamente
a nssomblén a q1l11 devem presidir, e d ntI'O do quarenta
e oito horas podl'râo r '('}rtnHll' a sua ('scusa perante' a commiRtl1to <10 l'('(:el1:ooall1Cllto qlH' J'nlgan. 11
1
,.
1 {nn(
(o-a
a< a em comprovado im]l 'dillH'uto l'i:!('o]horiÍ novo
prcsi(ll'lltp el('
entJ·p os cidadão~ <lo ('ono('l1:o chwÍvl'is
para
• •
t)
('argos mllmClpacs .
•\ rt. 44.0 O pretlirlontt- da ('ommii'li'lfio de rl~(' n an1\'llto
envÍ1ll'1~ a()~ pr sidentcs dns .3Rsemblélltl el('itoJ'a(\I:l, p lo munos dOIS (has antes do dommgo cm que dev
fl'cvtuar-se
a eleição, dois ('ad rnos dos eleitores (lue potlclll votar na::!
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assembléas, a que elles tiverem do presidir, e cobrará reeiho da remessa.
§ ].0 Est s cadernos, que poderão ser impressos ou lithographados,
serão fi copia fiel (10 reccn seamento original,
requisitado do funccionario
('omp tente, terão termos de
abertura
e encerram nto as iznados pela commisaão, c
serão por ella rubricados em todas as ua folhas.
§ 2.0 O admini trador do concelho ou bairro poderá
tambem rubricar c assignar o mesmos cadernos.
Art. 45.0 O pre idente da commissão de recenseamento
enviad tarnb nu aos presidentes
da assembléa,
dentro do
}lral:lOfixado no artigo antec 'dente, quatro cadernos com
termo de abertura e rubrica , na fôrma por quc acima se
dispoz, para n'elles se lavrarem H adas da leição.
CAPI'LTLO V
])1\

eleição

Art. 4<l.o No domingo d signado por d «-reto especial
do govprno para s proceder á elri\,/to, p la nove hora
ll\al)hr~, r unidos os 'leitores no local compet mte, lh 'S
llropol';í, o pr' idente dois (lo ntrc ,1I0s para scrutinarlor s, dois para secretaries
dois para supplontcs,
convidando o' leitor 'S fJu approYar m a propo ta a passar
p~ra () lado direito (1' 11' c para () squerdu
<lU a re-

ua

JeItar m.
§ 1.0 Para a approvac;ao da. propo ta ao n ce: arias
Lrt's quartas part '8 dos I itor 8 pre nt s.

* ~.')

a propo 'tn do pn'si(lvnte
for approv:H1a por
Ill.ellos de tr.'
quarta
part R, ll1a~ por mais da (luarta
parte. tio deito!')'
pre 'nt 8, nt'lIr:í. a mc a composta do
e~('l'lIt1nador) ao oer tario
snpplente, que o pr si~cllte primei1'!) indil'ar no. ordem da sua propo 'ta, c dos
lestantcs
lIlemhro
intli('ndo' por UIll t'lcoitor d l'ut1' 0>1
quc r('jl'itaram, :;c n'ps8U in(liell<;1'l.o:w('oJ'(lar por n clama('ao
,
1 a:-;'cm) 11"CH. , e
•
,'t 1I1'l'
,luna. 110
e )'('Jtl)re (l' (> ta part
(a
e;,;ta
Jl~i(J '1
1 ,. I'C1çao (OS
1 l' sp ·tlvos
.
... :
..
< O)\('orl ar, pro C( ra a
\'0-

ao

h1,lcs POl' ei:>el'utillio '('1' >to 'm quu lia ~Ó yotnl';í,
_'
l't
..
-..l'
• eJ o
os qu' o 1Jhv. r '!li a llW!OI'11L
r'
f..~rvll'1\.1) (h· vo~aps <la llH','1l.<1' ,ta ·1 'i<:ào o voga s

('o!l:;i-

I'atJ\'n.
que j;~
< l'.~J~l pal'te (la llH'8n el·jtoral
I' la }ll'Opo::,ta do }lI' siclpnt<,
t ~ 3.° Quando ;~ propo 'ia do pr ·.i<lpllt· for r jl'it.'ldn por
(lllarta }lnrtes ou por maL <l' tI" (luart·," 1 :lrtes dos
(el'llltcIo
,
.

erl:~ltores

pn'

'nt

,o

vO'~a'

<la III '.-a

c1': {) cl ito8 por
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acclamação , sob proposta de um dos eleitores, que a rejeitaram,
ou por escrutínio secreto, conforme os casos indicados no paragrapho antecedente.
Quando tenha de proceder-se a eleição por escrutinio secreto, a mesa para esta
eleição será composta do presidente,
de um escrutinador
e
de um secretario por elle nomeado, cada um ele differente
lado da asscmbléa.
§ 4.0 A quarta parte elo numero dos eleitores presentes,
não incluindo o presidente,
quando este numero não for
multiplo de 4, é a qunrta parte do multiplo de 4 immedintamente inferior, sommada com a unidade.
§ 5.0 Se em alguma assernbléa eleitoral, atl' duas horas
depois da fixada para a eleição, não comparecerem
eleitores em numero sufficicnto para comporem a mesa, o presidente lavrado OH mandará lavrar auto em q\le se declaro
esta falta e qne será assignado por cllc, pelo parocho e
pela auctoridade
administrativa.
Art. ..J 7. o Da forllla~rio (h m 'sa se lavrará acta, e o
secretario, que a lavrar, a lerá inrmcdiatamento
:í. ass im-

bléa.
§ unico. Uma. relação

contendo o nome c10K npprovados
ou eleitos para comporem fi. mesa, nsaignuda pelo presidento e por um dos secretaries,
será logo aflixada na
porta principal
do edifício em que a asscmblóa estiv r
reunida.
Art. 48.0 A mesa eleita antes da hora fixada no artigo 46." é nulla, c nullos serão todos os actos -leitoraes
em. que ella interferir.
Art. 4\1.() Se lima hora depois (h fixada pura a r união
da nssemblóa o pr sidente ainda não tive.r !lpp:U'peitlo, ou
se appnrecer e se ausentar antes d «onstituida a m sn,
tomar.i a presid meia o cidadão que pam isso for e ·tolhido
pelo maior numero <los eleitor s presentes.
§ unico. A illfl'a('\ào d'este artigo importa a nullidado
dos netos pleit·)l':ws incompett'ntenH'llto
pl'cRillitlos.
Al't. f)ü. o Se :\. lIH'sma hora ::;0 nf.o ti\' 'l'('m l'e(·('hido na
casa da assembU,lt nPlll os ead<'rllos do !'l't· '1\~t'all1l'nto dos
eleitores, nem os Cacll'J'JlOS para se l:LYrltl' '111 as ada~, qlle
o prpsidente da ('Ollllllissiio de rO('(,llSentllellto cl ",ja ter r mettitlo ao preRidcnt' (h asscmbléa, :t elpit;ito podcd fa·
zer-se por qnacsqupr ('opias 'autl! 'l1tieas do re(' '1l8l'arncnto,
que houvérem sido 'xtrahitla::; do livro eOlllpl·tl'lltt> l' que
qllalqtll'r cidadão apl'escntar, e:t actas podt'rii:o la'vrarse
cm cadernos
eom t!'I'!110 de abertura.
rubrica da lllc~a
que a assemhléa es(·olher.
.
I
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Art. Õ 1.o A 111 a da eleição s rá collocada no corpo do
edificio, de maneira que todos os eleitor s possam por todos os lados ter livre ncoesso a ella e observar todos os
acto eleitora
.
Art. 52. o Constituida a mesa, serão valido todos os actos
eleitoraes qn legalmente
forem praticados,
c stando presentes, pelo menos, tres vogar , sendo o presidente substituido, nos seu impedimento,
pelo escrutinador
eleito
ou approvado pela maioria da assembléa, preferindo o mais.
velho, quando ambos hajam sido eleitos ou approvados
pela mesma maioria.
Art. :)3.0 Os parochos
os r godorcs da freguesias,
que constituem
a assembléa eleitoral, a si tirão A el i~<LO
para informar
obre a idcntidude do votantes.
§ 1.° Fnlt.mdo o pnrocho Oll o rt''' '(lor, a III -sn nomeará
peg oas idoneus que façam a, vezes d' ,II 8.
§ 2.() A mesas eleitornes não começarão o acto da cleiç~o sem <ln os parochos c os reg ,dore ou qu em os subI3htllir stej.un pre, entes.
§ :Lo O paroeho, ou quem uas vez :; fizer, terú Jogar
na 1l1e~a no lado di!' ito <10 pr Ria nte, emquanto se estiVer pro(·(·d<'1ll1o ,í, chamada da respectiva
frcgu zia.
4." Se houver uma só ass mbléa no concelho, a si t ,

*

tirá uhi :\. eleiçâo o udminisrrador
r apcctivo ; :>1.' 11011 V '1'
duas as istiní a lima o admiuistrudor
e a outra o eu sub?titnto; s' hOllver maL do <lua,
u algum (l'eUes el:!tiYel'
1I11IW(lido,('scolhcdt o administrauor
Clll exercício
pcs::Ioa ou
P~sf:;ua' fi IIC () 1'\'p1". 'ntem c 'lll qu 'm d('lq~u as attribui·
ÇO('St'onfel'illm; por

* ()_'.)\

:;ta lei.

falta da auctol'i\ladc admini tr;ttiva
Os Ucto' pleitoraes,
Al't. 54." .\8 III sn' decil1 III provisorianwntc

lU

o illlpt·do

as duville su ('itar 111 {(CPI'l'a da op 'l'ltl;O'
da Ils,cmhléa .
• )$ 1.0 'I'o(las a
de 'j::>õc da 1Il '..;a subn (lua 'Cjllcr dug
~
'
~ ou rI c 1:\mal'(H'S,
ver 1>til':, on el:iCl'lptas,
{'.-ao muti-,
vaI I a..
da",

1!l1 '

"lua

l

0

N § :2.

A (l\'t'isõcs,' ')";lO tomlulas ,I plul'ali,latll de voto'.
o, e~ 'o d, PlIIpatp, o pr ,tlidellte tI: lU voto dl' I!llaliaatl •.
§ i). Qual!!,1 'r
I itul' P\')<1 npr,':> 'utal' l'ÜI' t "('I'iptn
COIll 't 'II'
•
el'
' , .1 alitllgnatul'a
ou ('om Olltl'll',
to\ I'
a' for(,lIl (l'
'le~toreb (lo ('íl'(,1I1o, prolp::>to r ·Iati\'o ao:. u to do pr()('l.'.o
c eltol"d
('.
t '1
1
'
,
'o
lll~ 1'111 o culll os I O('llIlll'llt{)S 'UIlV 'III 'lItt 1\.
t)

d § 4. I O Jl"oh",to e !loCIlIIII'uto"I num mdo:; (, rubrica8
1°1 p~ a Ill(l 'l, q u(' n o })oll 'rã ".llllai 11 ·('rar- • . I' '0ue -os

,

'

(Olll

() P:U'l\('('r

lllotivalln

•

<I \. ta

<lU 'UIU () C ntl';l-
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protesto de qualquer outro cidadão ou cidadãos tambem
eleitores, se assim o tiverem por conveniente, scrâo appensos ás actas, mencionando-se n'estas simplesmente a
apresentação dos protestos e contra-protestos, o seu numero e o nome do primeiro cidadão que os assignar, bem
como os pareceres da mesa nas mesmas condições.
Art. 56.0 Nas assembléas eleitoraes não so póde discutir ou deliberar sobre objecto estranho ás eleições. Tudo
que alem d'isso se tratar é nullo e de nenhum effeito,
Art. 56.0 Aos presidentes das mesas incumbe manter a
liberdade dos eleitores, conservar a ordem, regular a policia da assembléa e providencial' para que esta seja livremente accessivel.
Art. 57.0 Nenhum individuo póde apresentar-se armado
nas assembléas eleitoraes e, ao que o fizer, ordenará o presidente que se retire.
Art. 58.0 Se o presidente da assemblóa eleitoral o julgar conveniente, para a ordem da mesma asscmlilóa, poderá mandar saír do Jocal, onde estiver reunida, todos ou
alguns dos individues presentes, não recenseados.
Art. !)!l.o A nenhuma força armada é permittido, sob
pretexto algum, apresentar-se
no local onde .st] v 'rem reunidas as assembléas eleitoraos ou na sua proximidade,
demarcada por um raio de 100 metros, excepto a requisição feita em nome do presidente.
§ 1.0 O presidente consultará a mesa ant s d fazer 11
requisição.

§ 2.° A força só poderá s l' requerida qual Ido i'eja nocessario dissipar algum tumulto ou obstar a algum» aggressão dentro do cdificio da assem LU'a ou ua proximidudo
d'cllo, 110 caso de ter havido desob diencia Ú:; orden 110
presidente duas vesos repetidas.
§ B.O Apparor-cndo a fol'p armada no cdificio (la asscn~bléa ou na sua proximidade,
suspendum-se
os ndos ele!tOl'1lC'S, c ~ó pod<'l'á prosuguir-so
u'cll '1:1 nu-ia hora d<'pOlS
da sua l' stirnda.
§ 4.° Nas u-rrns em qllP sc reunirem as ussembléas «leitornes, a força armada, ('om ex('cpç·ão dos militar('s n'ct'llscados, e011S0rVa1'-s(,-ha lIO!) quarteis Oll al(\jam IItOS <lllnmt
(JS aetos das :L8S0mbY'as.
0
Art. 60. A nenhlllll ('id:Hlito {.pOJ'lnittido votar cm mais
de uma :t8s('mblóa.
Al·t. 61.0 A vot:wiio é por escrutinio S('cr('(o , dI' moelo
tal que de nenhum elpitoJ' se ('o11hoça ou pmlsa vil' n, :-;abel'
I) voto.

.
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§ unico. Não serão recebidas lista cm papel d CÔl'CS
transparcntes,
ou que tenham qualquer marca, si anal ,
designaçfto ou numeração externa.
Al't. 62.0 Os vogacs das 111 .sas votam primeiro quc todo' os eleitores;
c, tendo clles votado, mandará () presidente fazer a chamada dos outros, principiando pelas fr guczias mais di tante .
Art. 63.0 Ninguem póde s r udmittido a votar se o . U
llome nào os tiver inscripto no recenseamento
do eleitores. Exe ptuam- c:
1.0 O Pl'e identc da mesa, quI' pód« votar na as embléa
a qne presidir, ainda quc nâo stoja ali r ('C11 cndo ;
2. o O admini trador do .oncclho ou bairro, ou ' u reP~'esentante, qu pódo votar na .ass mbléa a que assi tir,
amcla que n' ,lIa não est ja reccns 'ado;
3. o Os cidadãos que se apre ontarcm munidos (1, nccordr\os das rclacões ou do UI remo tribunal eh, justiça,
~andand()-os in '~l'ever como 'lvitorc,
. <ln nà(; fUl'~1ll
lust'riptos antes do ene rramento do rccons amonto, d 'v('nao juntar- 'c :í a ·ta o docum nto qtll' apn" 'nt<U·l'lll.
Al't. G4. N mhum cidadão, qualqu '1' qn l:'cja o f'eu
~l1lpr 'go ou l'ondic;fw, púü(' !Ser impedido dI' yotar, quau() ~e achar insc1'ipto no l' ':-ii> etivo l' 'cn cam '11(0, l','cepto S\' contm 11('so éll)l'el:l('l1t<lrs 'nt ol'a J'udic'ial !l/lRSada
Cll • I
. .
d I .lu gado, qlH' O ('_-clua do 1'('1' 11 call1t'ntn ou certidão
e (h'spac!to de }JronUlH'ia, ('Olll t1'11.n,ito 1ll jlllpH10.
0
llos <:>1itorcs chamad Art. a65. Ao" }las o qu cad:L1 um
, 1ores I1('R('arr Os S'""p!ll'oxlmar
a mpsa, o~ (OJ ' escrutlna(
~gal'aO o nome d'plle nos dois ('11<1
'rno , d q\ll' R faz mcnao
no artigo 44.0 'sere\' lIdo o l'l'0lll'io npIH"llido ;to ladu
.~ nOllle <1m;vo(ant s. () leitor S(',l'ntão I'ntrcgnr:l no pr>SI ente a li~(a da vota!':Lo, dohrada
• cm ll::<signallll'a, '
lll'esid,(~ ( (' n lal1<;an\ 11:1) llI'na.
. § 111l1(·0. As lista dev'râo ('out l' um llUllH'l'O d n m s
Igual a
.
.
• o 1111111<'1'0 <h, dl'!lUta(lo , qllP l'Ollll' 'Ít' ao l' 'l'lH'ctlvo
Clroul
I'
('i ,() (' 'Itol'al, . lJ pt'l'sicl n!Lo ela lU ":I a:silll (\ annuuara •,\, '~l'm
'\L'S
bl('a
'd an( ,
•
I'om <;1\1' < Yotal;ao.
Art
6(j
o
C
l'd
.,
1
1
01'.1 .
.
Otl lU a :l )ll'lllll'lrlL e mllHH a,
pr >II<'1 n t
II 'Uar.'1 1
.)
.
• Im.1
I' wmn d a !!l'ral cl s ([lIe não !I\'\'l'l'lll
vo(a( 1o.
A I·t ('7 o D
"
dente' ) ). .
uas hora (1'poi d' ta ('humada o Jl),C'llirel'l'l) ,I ~I gllltt~t'á se ha Illai" algn '11\ 11tH prl·t 'mia votar,
se.t \ n () as lu,ta dOH qu(' imIlH'cliatu. l' l'\ll 'l' ,,~iyaml nt
()n~(~r~'s~ntar m. Rl'('olhida <Jltalqu r li,.;t:l, c()ll~ill('mr,sl'-ha
eleit~;·l< a. vota<;l\ quando 1 'nlro da. aR. 'mbl"a n. o haja.
a gUlll qll se apr Iwnt ~Lvotar.
Ou

11

â

t
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Art. 68.0 Encerrada
a votação, o presidente far:í. contar
as listas que se acharem na urna e confrontar o seu numero

com as Dotas de descarga

postas

nos cadernos

do

rccenscmncnto.
§ unico, O resultado

d'esta contagem
confrontaçl o
será mencionado na ada e ínunediatamente
publicado por
edital affixado na porta principal ela cn a da assombléa. Do
mesmo resultado
é a mesa obrigada a r 'rtificar qualquer
eleitor que o requeira.
Art. ü9. o Seguir-se ha o apuramento dos votos, tomando o presidente
successivamcuto cada uma <las listas, elesdobrando a c ontregnndo-a
alternadamente a «ada um dos
e crutinudores,
o qual a lerá cm voz alta
a l'Pstit\lil'à
ao prcsidente ; o nome dos votados SOl'Ú st-ripto por ambos os s x-retarios,
ao mesmo tempo (!lU' Ot:!voto que forem tendo, numerados
pOI' algaris;mos e sempre repetidos cm voz alta.
§ unieo. O resultado do apurnmonto
de cada (lia, até
s concluir o escrutinio , s('ní publicado por «ditnl, atnx:Hlu
na porta principal do edificio <la a8:-1 embléa. Do nu smo
resul tado a mesa
obrigada a passa r t'l'didr~o a qIlal(lller
é

eleitor Cjlll' a requeira,
Art. 70.0 ,5.0 validas a~ listas dos votautes, uinrla qnlmdo contenham nomes d menos ou (1, mais. N'('Ht!' ultimo
caso nao serão contados OH dcrrudciros nomes oXl'l'dentes.
Art. 71.° As mesas eleitornes
apurarão
os votos que
recaírem em qualquer p('s~oa, sem qne hajam de vcrifical'
se essa pessoa Ó absoluta ou relativamente illelc'giv!'l, c
sem emhargo elos protestos (lUl' sohr
eNte assul11pto podem SCI' apre:; ntados, 110S te1'1110~ do §§ :1." 4.0 do artigo ;).,1,.0, l'. ('cp to se os "otOH fOl'('1ll eonti(loK m lit:!tas 11,\0
('onformeH au diio!posto no § llllic'() (lo arligo 131.<l N\'stc
rllKO HCI'UO ta('t:! lista:-\ dl\('laraclas llllllaH.
§ lu1i(·(). Ali li:-1ü\s :\lIl1ull:ulaR }Ior 'tite nu por oulro Ul:dam llto lcg-i timo llão se ('outam para () cal('\l10 (la lllluorllt
ou para outro al~nm dl'l'ito.

.r

Art. 72.0 As li. taR quc as mC'tia cl(:(']:lml'PIU yic·ia(la..

!lll

null:ls sl'I'ão l'llhri('ad:ui lll'lo pl'l·~i(lellte, e jlllltal' v-hão aO
pr()CCSSO ·Ieitoral, sob }l('ll:l (1(\ lIullidadc (laH Opcl':u;oes do
apuranwllto.
A me:;lll:l !1isposi<;ão e ,oh a nll'slllil })('lHl HC
obHerval'/\ quanto iiI:! Ii~ta" !1ec·larwla \'alicIas ('(lntra a 1'\·('1:1mação (le 1l1g-UIlI clof! t'iuaclãos ({1te formarem Il ass(·muh'·n.
§ Imi(·o. O:; YOt08 qn sc ('()l1tin\rem na' li:4as /Inl1lllllldas serão t'm todo o ('/li'i0 Ilpul'ados, mas til /:!opar/lrlo o
scpnraclnmC'llte
C'S('l'Íptos nai:! adas.
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Art, 7:3,0 S, houver dnvida sobr a num ração do' vo~os, ou se o numero total d'pJk::!llão for exactatnente
igual
a sommn do que as li stns -ontiver !TI, e uma quarta parte
dos eleitores pr sentes r-éclumnr a verificação d'cll '8, proCCd(T- 'c-lia a novo exame
ou leitura da li 'tas.
Al't, 74,0 A constituição das me 'U";, a votaçã», :t contagelll da::! listas c o cscrutinio ~ão oporuções ,1 .itoraes que
se pl'atil'<ll'ão sempre antes (lo sol posto.
§ ,I. o • \' a votação se não concluir no primeiro dia, o
P!ci:!ulcnte (la mesa eleitoral mandnrá pel s dois secretaf.t!-a,,-ha derlo.s ruln-iv.rr nas co tas a' Ii stns 1'1I' bidas,
P?l~ f('('hal' com os mais pll.pci' eun« '1'Ilcntp,.,:í.
'Iei\'í!n
n ~nt cofre de t re ('11:1\,(", <la" (plae,.; fic.irú umn na sua
lnao e a, outras lia d (':ula mil (los (','('l'lltinado1'
'!'i, E"t>
cofrc !lp\,el':Í. SI'!' s lI:lflo 1)('lu pl'l·l·;i,lmte , po!' qualquer
<lo~t"!('itol'e. pn' ente" <tn<~assim o rcquvira, " 'Il,lu ,h-l'uis
g\larrladn ('0111 tO(!a n '('gllran<;a no lIH'SIllII l·<1iti .. io !'lll (1'1'
~(' pl'o('edt'\1 á ,'ola);'o, l'1ll 10g:11' e. 'posto :í. vÍ:-.tn l' gUll.nla
eleitol'!' , ,,' viut!' (l'(',;tl"", pelo m uos, o ':xi;.\i!'l'I\\, e
,l {'rto no (lia llcguint'
peJa' 1I0YC bora
da manhã
1ll
1 ;lS8l'1Il bl' ca,, pal';t se pt'os('gull' , no acto:; 1 '1-'
1t )I'(>8ell<;:t (a

'h:5

ornes,
§
Não ha\' 'mlo J'(·(,lam:u:;w de qualqlw!'
1'itol' dn.
a}sSll'lllbléa, a, li;tas, ('!ll \'l'Z <1l' l'uhrje(ula'
um, a Ilma,
lO( ('r!'l
' 1 P!l1 um >;tI' III a\,Il ou 'lU lllalS,
.
~
,"
S01' )'011111< ,,,
'onorrn(, a enpaeida(ll (10 ('of)'" owh' t"\('tn (h· tWI' dcpoi.. n~,I)

~~~radas, no' tl'1'1ll0~ (I'e"tc !trtig-o, l' f 'ch:ula por IIIlI ~nla ~Cl'n dl' papl'1 l:wrac1o c ,'pilado, !to qual 0" ,<'('r ·tario.
d(nçal'ill! a. sua. 1'Ilhl'je:\,;, ,sl'lI<lo f:ll'lIltati,'o
Il. <jllal'I'Il'l'

l'~'l:ltOI'l',' pl'es 'l1k;:; 1'1l1n'il':l1' !UIlll)(1III o ,'ln ollle!'o ('
P :;\~lr.1l1l' nl~lIrn !'iC'1l(! OH ,'inl'!I',
cn ~ , A rnht'[('[I. (h lt las Oll <ln 11I'1'.:tl!'i (1, li ta' I sl'lI
)O~~rrnTlt 'nto 110 (,01'1'1' po 1,'r1\.o ·j!'(·('!ttar ~. ri 'poi,' do 01
l
o,
, 1fi o apurlllll 'nto, lima 1'1'Illl:a' o (e1 t 0<loArt '. 7 f) , " l' '1'11l1II<'l1
prin o,s \otado,
rIt puhli(' !tIa 1'01' ecli aI, amo ';ulo lia porta
serã clpn ,(la I'a, a da a><, 'lIIbléll; llll pr,,:- 'll~a d,l III ",ma
rlld o fI 11eu 1I,:td a. a li ta" <}1Il' !li ° ", ti,','!' 'Ill nn a u d' lao no ''ll'll'~o ~')")'
'
.
prf'Si:!'\
1_"
e ( l';la' l'Il','t111l.'!nn
'W8
ü~s

§
•
vcr:í

,

,I!WIIl:an

\tlnl'O

'

lia

Il.et.l,

.
' I) I) - 'oto.

d itorp.lii .'U' . ('111111'1'

Al't.' 71i

c/t(h

1'!lOS

1o

D,

( l'

(pIe

,t

(111
I'

rtl!

.
°1ltl"l'r

•)
1\0.

1

('.11
Ytltrll
•
,I .. "IIl!'l'llllt'llto

1ti a

111

1

ti < I'

1 • <pia 11)11

I

l'

Il i 'ào ." I:tYl'm,;'1
aI'! t (110 um (lo quutro
traIa ti arti
I~l.o, II, i'?nnda . I'lluI'il'ar(l
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da pela mesa, e na acta se mencionarão,
alem (las mais
circumstaru-ias
relativas li eleição:
1.o Todas as duvidas qllc occorrcr m c reelnmaçõos que
se fizerem, pela ordem em que foram apresentadas,
decisão motivada
que sobre ellas s tomou, observando-se
ácerca dos protestos
escriptos o disposto no § .,1..0 do artigo õ-l.";
2. o Quantos dias a eleição durou, e quaes as op raçõ s
eleitoraes effcetundas em ('ada um d'clles ;
3, o O nom de todos OH votados
() numero d votos
que cada um tev«, escripto por vxten o;
4. o Os votos anuullados t' o motivo por que o foram;
f). o A ti «laração de (llle os cidadãos <lu formam a assembléa outorgam
aos deputado'
qu , em resultado dos
votos de todo o circulo eleítorul
ti
mostrar nu eleitos, a
todos in soliduni e cadn um m particular,
os poderes neccssarios para que, reunidos
com os dos outros -in-ulos
eleitoracs
da monart-hia portuguczn,
façam, dentro dos
limites da «nrta constitucional
dos uctos nddiciouaes
fl mesma, tudo quanto for conducente
ao bem g rnl da
nação.
0\1 impr '8 a
1.0 As adas poderão s r lithographadas
nos Sl'US dizeres g 'ra's c a sua r ·dal'~ão po(l 'I'à I' 'ai iSM-Sll tl POi8 do sol posto.
§ 2.0 Tvrminada
a ada, a l'cq nerimcnto de qualqu r
eleitor, a mesa será obrigada IL )lassar po)' (' 'rtill: o o numero (10 \'otos obtido pOJ' qualqu r candidato,
H 'gun<!o o
quc l1a ml'i:!ma ada (·onstar.
Al't. 77.0 U' 'sta iwta tirlll"s hão tt'l\S ('opias au tlll'nticas, t'H"r'ipins no ou!!' 8 tl'P' ('ad I'no <10 que tmta o Ilrtigo ..j5.", igualm nte a signn(las (' l'uhric:ulns lll'la ml'~:l·
§ 1.0 Uma d'l'siH8 ('opia 8"1',[ logo l' IIll'lti<1a au pr 'si·
c! 'ntl' <1a :LHHI'lllblúa d npnl'lUlll'nto
<lu cil'('ulo ell'itol'tll,
('um um do!! ead(n'nu~ ,11' qn' trllta (I artigo ..t4.o (' Illai~
papl:is l'l'lativos
à cll'i,:iio, ll('()lllpanhallo'
d ' lima rl'lil~ã()
'l'\"rlJ~t:l pOl' 111ll (los H"('I'otario~ (la Illl',:t, 11'011(1(, ('()Ilste

*

espc('JtH':tdallll'llt·

quat'1:! 11

ii

ão. A

rOIllPssa

far.s('·hil

pelo . ~glll't~ (lo ('ol'reio,
havclHlo'lI,
ou por pl'lIJ>I'ill, (lUO
('ob1':1I':Irt'l'lbu (la (·ntl·C'ga.
A ou t rlt ('opta. KÜI'IL
, tllmltl'lll logo entl'egU(',
~~ ""
-,
(·()JlI
outl'O (los c:1l1cl'llmi (10 (tt~lI tratn () artigo ·1 LO, ali :1t!lllinii!'

tl'ador do (·IIIII·t'lho OH hitll'l'() a (I'H' ii IlHSl'lIlbl("il PI'I.t('lIl'Cl',
p:l1'a (p1(' tIH!" l'l'mdtn ('Olll a d vi(la :-;\""111':\11('11 1111lldJllinH:itr(l(!ol' (lo l'on('{11l1O ou hairro
(Ia ~é(l ~lo ('ir('uto dI ilural, do (tllIll ('obrarll I'cl'iho.
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§ 3.° A tere -ira copia . rã remettida ao pr idente da
camara do cone lho a. qu a U semhl "a p rt ncer, para
ahi
r archivadn.
Art. 7 .0 Tanto as adas origina
que '1'>f(,1'e o urtigo antec d mt ,
todos o· voga s da mesa, eílectivo
' upplentcs, II ev ndo,
('oll1tudo, j ulear-s
valida
quando forem as ig-n:Hlas, P lu
luenus, por tres d entr ellcs.
aleum d .ixar de asaignar, o s ('1' tarin m nciunará
·ta. eircum tanc-ia.
.j lndão t· p rmittido p dir ' o
Art. 79.0 A qunlquvr
sC('l'ctario:; das camaras ruunicipaes "ão obrigado. a IHIHs~r, ind<,p snd nt m ente de de pavho, gratuitamente,
Rm
bt>l!O ' d -ntro de tr
dias, (' 'rtido's
uuth nticns das ti ·ta
c llIais docum ntns r !, tivos ás 'I('içlle', qUI' ,;tin rvm
guardado
nos archivos Jn I' sp etiva,' C'amara:, Todo'
este· dOl'umentus
rão, para os pff'ito' (1' 'sta ),'i, ('onRider/t(los origina ii e anth 'nti('u , l' dar-s -lia int -iro ('l'I dito
a qualquer I' 'rtillã } 'ga! que d' ,II·, ""tr:\ia.
Art.
0.° O~ doi'
.Tl'lltin:ulurps
rio
}lort:ulor
(la
:\<:ta original da rl'''pl,(·tiY:L as;; 'ml)lt,:\. apl' t< 'lItal-a-hão,
no (lia dl'signaclo, na . (.de elo {'ir('ulo ,) itorill.
§ 1.o (~uan<lo algulll dos p;l'I'utinaclor '; ti\' 'I' motivo
II ("tol'\'I'1Il <l ir ;'[ sl'tI· (lo l'ir{'lIlo, ~(,I';'I ,lIh~titlli<lo
pe ~I.. (·('I·,.tario ou })(')o ~IIPI)I('JlIl".
R. ,) o '1'
. .
;Y -.
ali lo a~ II. 'ta~ OI'I"IllIW ,Cflll
;ao 'lItl'egtll'''' il .
Il(lrt'l<1
'}'"
, 0,1'('., l'Olllo as 'Opllls
allt H'lItl 'a", ,'lllilt
}I<1}l'l.
C(lU',
C~lIli(ll'lni<I:l<11'(lo Hl'tig-o 77.°, ,~o 1'( IIll'ttitlo. pal'll n , "<1(.
nlo el 'itol'll), 1)(11',i;1 cIo })I'\ :id,'lIt • <la a Illhlt',;(
d(oo CII'
aI ' .
!
1IlIIlIst!'fi(lor (10 l'ollcl'llIo 011 h:. i1'1'0, ,('1'1((1 fl'('lwcla
aCl':l<la"
:tI 'Ill tI i". o I 'v:u'ilo 110 !'l'VI'1'
do O},I' '8('l'Ípto
app 'Ili(lo. ,lo" lll('mbro da rI' })('t:!Í\./t IIh a, 1)11 III }Ior
(I

CJ.\

lt·

l

< (

ISctl':t

°

<1) ('a<la 1I1ll.

('AI'I'lTUJ

n

))0 fil)Urntll('nfo

l'

I
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licia, competindo para este fim ao presidente
e mesa das
assenrbléns ele apuramento
as mesmas attribuiçõos
que pelos citados artigos
competem
aos p~esidelltes
e me as
d' aq ue [las nsscniblóns.
§ 1.0 Se o presidente
não compnrecer
ú hora fixada
n'este artigo, prover-se-lia
à sua falta pela fôrma indicada
no artigo 4D.o
§ 2.° O admiuistrudor
(lo concelho da súdc do circulo
0\1 elo bairro onde SI' reunir a asserublóa de npunuueuto
nssistir.; a todos os actos da mesma abs,·mbl(·a.
Art. ~2.(I Constitui da :. mesa, o presidente
da nsscmbléa lho rrpresentará
fochadas e lacrndus a copias das
actas qlll', na confurmirlude (lo artigo 77.0, S\ 1.(1, lhe devem ter remottido :ll:j asslJlllLI{-a" cleitorncs do circnlo ; os
portadores
das aeblK npl' 's 'nt:lJ'Fw tambvm ()s origina!':;
que lhos tivere-m sido entrcgu '';, ' () adminietrador
(10
concelho ou bairro da ~H'·<1l' do cir .ulo nprescntarú
t.unbom
as outras ('opia8 Ivgal's que nn f"lI'llla (lo ~ 2,° (10 ])1('.S1110
urtigo lho devem ter l't'llW! Li,lo IIS :lllminiI:\Ll'a<1ot't'8 dos outros concelhos OH bnirros <lo circulo.
Art. t\:~.o 1'\·ita esta :I [)l'(' 'Pllt:ll::lO, nomear-se-hão,
}l,·ln
fl'Il'Ill:l
ill(lil',v!a ])0 artigo ,W.n pal'.\ a fOl'lllat;'~O ,la" llH'S:tS
das a8t'\'ml,]{';lH prill\al'ias,
as ('()lllllli~t'illl"
'l\l\' K' .i ,dg:ll'l'lll
nC('l'sl:\;n'iaR para [l, lI1ai:o pl'ompta I. Ill'di"d,o (108 L!'ahalllOs,
l; plll'
('~tas ('on1I1lisl:\õPf\ H di"tl'ibuil'ií.o
propor 'ionalllll'lIto
as adm; <las cliv"l',;as a8H('lllbl{,<t::1 !lo Cil'('It!O,
m:l)Wlr:t,

ac

por6111, flne
1lI111ea

(I

('xunw (las aetaK de

l'llI':u'['eg':lllo

lH'''::; eiclallàos

1'1'Cl'll

a

lIlll:i

IIllla

HH;;\,lllhlôa lião

('()llJl1lil:\s:~o <ll' que

·":lllol:\ na

meSllla

"(',Íam

III

i'wja

'm-

assPll1bló:l.

Al't. 8 L" Estas l'lIllIllli~sões
pro!: 'd"J'ão illlllll'<1i:lÍlllll('lltl'
(la::; al'ta>i, ((lH' Ih('s Corcm (Ibtrihni,laf',
\:tO :Iplll'iUll<'nlo
(los rcsp,·ctivus
votos, Do I'l'SIt!lllllo (1:11'.\0 'unta
á :Ii:'t;\'llIhll'a,
Ar!. S:)." UH ]ln!' 'C0I'l'S <las (liv l' :IS (,o1111l1i,'sÕl'H Kerão

ao (.':1111('

li,loH (' appl'o\';ulokl
}l"I,t:ulol'('s

A 1'1.

(l:t~

ou
n<'iIlH,

K() o Ap)lI'O\';1I1Ils

['l·f'Ol'lI1a,l<liip la
OH 1'l'l'llrllwdo

ati

emblt·:!
oS

g'l'I':tI dos

}Hll'('CI'1'I'S,

:l

pl'~) 'l',ll~I';L illlllll·(liatalllol\k
:to 'lPU1'illlll'uto 14"'1':11, lia
cOllf"1'1ll1l1a<1,· d\·III'S, n fim de ;Ln'rj""ll:tl'
Il 1l1l1l1l'1'0 totnl
dI' votlls (PlG (':ula Ulll ,1m; ci(IHllãll~ vot:ulos lc\'(' elll l<·(lo
O ('ir('~do,
e 'iohru isto lavrarlÍ 11111 l'al"'('('I'
<1111' ~l'l':'L tntUbl'm lido (' appl'ov<l{lo 011 !'l,fOl'lIla<l"
p ,Ia HRSl'lllblt',:\,
Art. ~7.0
\8
fn,Il<'<;Ol'R ,la
nSi<t'llIhlt"a
,II' nplll';l1lH'lI!O
l'('(lnz('1I1'sc C,X~lll15I\'alll 'I~tl' a ('_'alllill;l1', lwla ('OIIl}l:tl'll,\.lO
das actas O!'lglllU('1l II'azllln~ p '10)\ portado!"
('OJl} Il>\ CO·
meS:L

1.- Srric
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diatamen to os cidadãos,
quc compozeram
as me as das
mesmas ussembléas,
pura quc informem
o quc se lhes
offerecer acerca dos protestos,
e a resposta,
que derem,
s rá junta ao processo eleitoral.
Art. IH. o Do apuramento
se lavrará acta, na qual se
declarará o nome dos d sputados eleitos, o numero do voo
tos que cada um teve, e como pelas actas das assembléas
de todo o circulo eleitoral consta que os eleitor
d'olle
outorgaram
aos cidadãos, que se mo trasso hav .rcni sido
eleitos deputados,
os pod ires de quc falla o artigo 70. o
Art. n::? o Da acta. do apuramento
se entregarão
copias,
aseignadas por toda a me '11, a cada um dos deputados que
presentes
estiverem;
aos ausentes
nviar- ··hão tom participação official do respectivo presid nt .
Art. na. o A a ·ta <l apuram nto, conj un tam int com ns
aCÜ1Soriginnes, cad mos e mais pap is qtl(' ti v .rem vindo
das assembléas primarias,
serão imm di atam mte rem 'Lhdos ao pr isidento <lo Bupremo tribunal d .i nstiçn, dandose logo da rem ssn conh cimento ao mini t1'O SOOl'ota1'10
d'estado do' 11 gO(,jos elo reino.
~ unico. As copias authenticas
das actas, qnc houv rorn
sido npresoutadns
pelo presid ntr-, ficarão gUilrdndlt3 no
archivo <la cnmara munioipul dn 8t·Ü(, do circul«, (' aqucllas quo tiverem sido apresentadas
pelo adruinistnulor
do
concelho OH bail'J'o da mesma ::,;"dl' Her1tU l'l'Jllt'ttidns ;tO
reHpp(,tivo gov(,J'l\aL1ol' l'ivil, pam 8\'I't'IU por 'lie :l1'(·hiv;tdas; (' '('qllu no ('a~o m que lllllllH ou ontrns tenllnJll
sl'rvido de fnndaJU('u(o
pllra !'WOl" P!lIlS llSSl'llt:U' nlO'Il11Ht
de('islto (1a ut>selllhl{'a (lo aj>IIl':lnWIl to, porq Ill', n \.~;t(\e:t!';O,
terãn o me81110 dl'Stillo <ln pro 'et>::;o('I('itoral, ao (l'wl H 'rl'to
junta,,;.
CAPI'!' LO \"II

no

trlbullnl

11e l'{'I'Hl('n~ilo

(}(' ),o{)('I''''l

Art. lH. o O tribunal (II' \. 'rifll':l 'ito <1 }>Ot!l'l'l' tom por
fim VOll"_eVI'l' d t(l(lUH OH }lt'(l('I'liSOS !lns .ll,ieõI'H .II' dI"~
pn~a(lo::;, .In)glt1HloIlH }' '('lnll\lt<;i'i's ou prol\'H(OS :tpr 'H(\lltaduK,
0, lIHh'p 'l,Hlcntl'lll nta !lI' l'l'(')mllHljoeB OH prott' to , (ll'(·laran.do :al,(lHs OH llllllas :lH J1l(':;~naH 'ki<:()t's.
.
§ .mllCO.
(Intra os ado
deItm'a!'!'! das ass('mbll.:ts pnnUtrI/H:! Oll <le :lIli Il'H 1Jl(,1I tu
l'ontm:t
I'IC'tribilidadl' <101'1 d(!pnta<loH cl itOH, <lItnlqul'l' 'Il'ito!' do r spceti\'lI "ir 'u1o pódo
apresentar
l',·dltlll~l<;fw ou pl'lI~ ,:;to l's('ripto l (]OI'IlIlIl'J\tndo, pl'l'alltl' o Pl'l'8ld Iltl' ao tl'lIHltllll, atô tt diHtl'iouiçiio (lo
prOeel:lHO eleitoral.
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Art. 95.° O tribunal d verificação d poder fi será composto:
1.0 1\.10 prc .idcnf do l1prC'mo tribunal d justiça, que
erú pr sident do tribunal de v rif 'açao d poderes. l' por
tres juixe do me mo Upl' 'mo tribunal desienados p la
sorte ;
2.° Por tre juizes
gnadns pela sorte,

da relação

d

Lisboa

d si-

tamheru

g 1.0 Ouando alguru dos magi itrado • de qu' tratam Os
n.()~ 1.° (' 2." d'est
artig-o faltar ou estiv r imp dido,
d
chamado
para ub tituir o pr sid ')11 , o juiz mais antieo
do ~up "lHO tribunal,
,para os r tant
juiz
, os qu lh s
forem unm xliatos nn nntiguidude.
.' ('USO d nec sidad
p()(h'r:'l 1'C '01'1' '1'- 'e no m 'mo' t 'rIDO"" ali: juiz
da re-

la(:ao do Porto.

§ 2,0 O sorteio, a qw s r ferem os
artigo,

S 'I'á feito

m

ChSU.O puhli

'3,

11.°

P .rant

1.0 e 2.°
() slIpr

a' ste
mo tri-

hunal 11(, .i ustiçu.
§ 3.<1 () tribunal
.on tituir- '·11:1.por iniciativa
<lo u
pr Hi(l('nte, no (lia illlm tlinto :lO elo apul'lIlll nto (la (,I i 'Ao
geral tI (lqllltado
n ('(Jlltillcnt
(lo r 'iHO.
Art, DG,o O prOCt':;hO
'Ieit nw., contra o ql1a' nã
holl\' 'I' Pl'otl'sto.' 011 r ('1I1IlHl!,'o'" • 'rito jlll"<L(los 110 praso
lll~,"imu d( (luinzl' (lia, contado
dl'''' 1l' .L i'\ua )'I't' 'pdlo no
trlhllnal
'ti
l'l':;tallh s r1c\'('rl~tI ' I' , J'IIIO'atlo'
1Iu 1)1'1\sO ma,
,
to>
lellno dt' tl'inla dia:-;, ('ont;Hloi'\ (I, igual data,
Art. ~)i.O A.
) 'H~:; 110 trilnllllll <1' v l'ifi '[\I,':lU tI \ pod~rp~ l:Il'rí\.o publit':ts
• :lnÍl'riOI'lIlt'ntl' fi.",ula
hora
dln por /Lvi. o do lH'I'Ri(II'nt )lllblil'ado na fulha oflicial.
§ 1.".A (li:; ~II. (II' <'1'10 oral'fI.
§ 2,0 () dia do .i nlgallll'llto ,'('r:i. notificô\(lo com tJ'f'; (lia
UI: Ilntl'cl'dclIl'ia, )lOI' avi, () publil'Il<lo lia folha om 'ial, ao,
eandi,latos, <l" pod,'rito comp:n'I'I'I'I' )I 'h OaIUll'llt1', faZI'1'-Sl.l
~'l'}lrl',('!ltal' )lor :lllvog:ttlo', ou pl'o,lllzir lloVO, <10 'UIl1l'nto,
elt6 villt!' I' '{tlIltl'O hora :mlc (111 .lia li. ati .. }llll'll () jul'YL\.
llll'nto, ~ (' algulII procl"
ti ni\.o po,l"r
r julgelllo na ,'d~o }lroti 'ada s"I'-11I ·!ta !lo tlm 11'(' t,l (h,tl rmine do 110\"0
la (1,\
julgam 'I)tO I lU ll'C sj(l.Hh di
Iltra
notifl(1m

ell<;l(o.

~ '\ o

•

ou no
o (I'II' "dn, lllL ('l'l't tlll'ln. (t)I t'\'
l'lullllll, I
p~O('
() l)ll)itol'llt'
(' (!t. ({llllt' 11 'r (1\1('11111'nto 'lU.}
e dIgam 1'('. ii .ito, nl () I' !lIndo COIll vi la 110 juiz
otli ,4," O h'jbuJllL1 pudi rã r (1'1i itllr (1, t da n t' tal,'l)('
Clal' o dOClIlllÚl1tns 'lu' nt ·Iltl r c 11' 'ni llt
''lu
~ "

,,)':'1

ad'-(llp'll'
d ,.,e ( o.',

lh'

'111))1'

.l

111P

'l",

l

•

ORDEM DO EXERCITO N.o 10

178

1." Sede

urgentemente
lhe serão remettidos, e no continente poderá
mandar proceder a inqueritos, dentro do praso fixado para
o julgamento,
delegando para esse fim as suas attribuições
€m magistrados judiciaes, que terão direito de fazer citar
testemunhas,
nomear peritos e defer-ir-lhes juramento, corresponder-se
com todas as auctoridades
e requisitar-lhes
as diligencias necessarias para o desempenho da sua commissão. O magistrado ou magistrados
delegados vencerão,
a titulo de ajuda ele custo, a retribuição
que lhes for arbitrada pelo tribunal, e que não excederá 4~500 róis por
dia.
Art, 98.0 O tribunal de verificação de poderes r competente para conhecer da legalidade de todas as operações
eleitoraes dos processos que lhe são affectos e da elegibilidade absoluta e relativa dos deputados a que os mesmos
processos respeitam,
sem prejuízo do disposto no § 2.° do
artigo 100.°
§ 1.o São causas de nullidade as infracções de lei e as
faltas de formalidades,
que possam influir no resultado geral da votação.
§ 2.° Nos circules plurinominaes as irregularidades
nas
opr rnções elcitoracs
de uma ou mais assombléas primarias, as quaes influam no resultado
da eleição, sómente
importam a repetição do acto eleitoral cm todo o circulo,
quando o numero de eleitores recenseados
nas mesmas
assembléas
exceda um terço dos recenseados no circulo,
aliás apenas se repetirão os actos cleitoraes na assembléa
ou asserubléas onde tenham occorrido aquellas irregularidades. Nos oirculos uninominaes repetir-se. hão os actos eleitoraes em todo o circulo quando as irregularidades
que influam no resultado
da eleição affectem as operações de
mais de uma assembléa primaria,
aliás somente se repetirá o acto eleitoral na ussembléa em que hajam occorrido

taes irregularidades.
§ 3. As decisões do tribunal

d signarão individualmente
todos os cidadãos votados no circulo e o numero de votos
obtidos, qualquer
que elle seja, e concluirão sempre por
declarar valida ou nulla a eleição dos deputados elf'itos,
ou por declarar a necessidade de repetição dos actos leitornes em alguma ou algumas das aeseuiblóas, nos casos
previstos no parngrnpho antecedente.
§ 4.° As decisões elo tribunal serão sempre motivadas e
d'ellas não haverá recurso.
§ 5.° Os processos definitivamente
julgados, depois de
regIstadas
as decisões proferidas,
serão rem ett idos á ca0
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mara dos deputados, dentro de quarenta e oito horas desde
o jlllgmuento, se a camara estiver funccionacdo, ou logo
que se 1'euna; e as decisões, que determinarem por qualfluor motivo a repetição
de netos eleitoraes, serão immediatamcntc
commuuicadas
ao governo, que, no praso designado no artigo lOô. (), contudo da data da decisão, C011voeará as respectivas assembléa .
§ G. o O tribunal conhecerá das questões relativas á sua
constituição,

e organisarú

o seu regnlamcutc.

CAPITULO YIII
Da junta prepnratortn, da constltuiçno da COlmara dos deputados
e modo de preencher as vacatura
Art.

00. o Tudos os deputados

eleitos

dcvcrào

concorr 'r

no aia e legar nprnsado para a reunião lias côrtcs "·eme".
Art, 100.° Logo flue se tenha reunido metade . mais
um dos deputados eleitos }Jl'lo:-l c-ircules do continente
do
reino, llEo se contando para cada (lf'pllüHlo a vi 'i<;<l.o por
mais de um circulo, consfituir-se-liào ('111 junta l'r"paratoria, li qual serrio prcscutos tO(!lIS o' 1'1'0('C,;:08, I'OIll os
respc-ctivoa julgamentos,
enviados <lo tribunul de verificaC;f:o

ae

poderes.

§ 1.0 (hl deputndos
fwr~.lI
proc-lamndos
cm
conforrnidade com os julgnnn-utos e <1 pois ,1(1sorteio exigido pelo
artigo ll. 0, quando houver de etf(','hlal'-Sl'.
§ 2.° Se a elegibilidndc ,1\' algulll rloputado eleito for
contestadn por outro nH'lllbro lia jnn1a ]>1'<'paratoria uu da
('Unl,lra, e lIS fllllrlalllcntO!:i
da cOlltc,,,t/l~'au 111WtiV(,I'L\JJl ,;illo
sllbmetti<l()s ao tribunal
de \ l'ri{i('a~à(l de podere::; , P'l)'
('s(e ajll'cl'iad(8)
II dl'Jlllt:t<lo ('ll'itll lllW 8<'!'Ú lll',)('!allw.]o
I:lem

a jllllÜt

prpparatoria
OH a call1ar;t M' haver
]lt'()JlUll~ecl'dll,
;Í"l:j'('a (la pl"gibilidacll'
('un-

l'ia<lo, cm l',;el'lltinio
t sUltla.

§ :Lo I~n:O po<1\111 S '1" ol)jl'cto ,h, illl[lllgna<;t..o o::;l'\'finisitus vel'in,'atlo::; por ,leeii>uo dos tl'ibUIl!tr';; para a illt>l'rip(;au
na final i<lHal' (le dei Lo1', I'Xl'epio se a iIIIpllgna~(V) Cor lllOtivada em fado pOtitel'ior á <1el'itiho.
Art. 101.° O d\']>lliaclo \ll,ito por mais de um (,il'('ulo
eleitoral l'l'jH'" 'cntaní o ela nahtr;tli(l,ul,\;
ll:lO 'cll(lo ekito
por cste, () da rc 'icl 'm·ia.; ll:t falta <l' 'tI', o eil'l'ldo l'lll que
tiver obtido maior n U1ll('l'O (lo v()L()~, e em igllahlaue de
\Totos, o que a ROl'te dCi'iignar.
Art. 102.° O deputado el ,ito pótlc lincmente rCIlUll ·iar
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seu lagar de deputado, antes de tomar assento na camara, fazendo-o assim constar por escripto á mesma camara,

Art. 103.° O deputado, depois de tomar assento na camara, não póde renunciar o seu logar sem approvação
d'ella.
Art. 104.° O deputado, depois de tomar assento na camara, não péde escusar-se a d sempenhar as funcções do
mesmo logar senão por causa legitima e justificada perante acamara.
§ 1.0 Se, contra o disposto n'este artigo, deixar de
comparecer ás sessões por quinze dias consecutivos, será
primeira e segunda vez c-onvidado por officio do presidente, precedendo para esse fim deliberação da eamara.
§ 2.° Se ainda, apesar d'isso, não se apresentar ou não
justificar motivo que o impossibilite de comparec 'r, l' solver-se-há
que perdeu o logar de deputado, o qual será
declarado vago.
§ 3.° Esta vacatura não poderá ser declarada P la camara sem que, primeiram nte, pelo exame de uma corumissão, á qual o assumpto s~ja commettido, se vorifiqu
terem-se pontualmente observado todas as solemuidad 's
d'este artigo e seus paragraphos.
Art. 105.° Declarada a vacatura de qualqu r Jogar ele
deputado ou annnllada alguma eleição, nos termos do artigo 11.° ou do § 2.° do artigo 100.°, será este facto immediatamente communicado ao governo, para que mande
proceder á eleição supplementar no praso de quarenta
dias, desde a data da resolução ela camnra, se o circulo
pertencer ao continente do r ino, ou no mais UI' rve príU:lO,
que for compatível com as distancias o meios ele communicação, se o circulo pertencer ús ilhas adja« ntes ou no
ultramar.
§ unico. Nos actos eleitoraes qu houverem (1 repetir-se observar-se hão as formalidades stah -lecidas n' sta
lei para a eleição geral de d rpntadoa.
CAPITULO IX
])lsllosi~õ('s eapcelncs

Art. 10G.o Nas provincias ultramarinas os voencs d/L
comrniseão de rcccnsenm nto eleitoral s ri\o 110m ados pejo
conselho de província, o o govt'rnadol' cSl'olh r{t d' cntre
cl1es o presidente.
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§ LONas mesuias províncias as assemblóas primarias
serão presididas
por cidadãos da livre escolha das commissões de recenseamento.
§ 2.° Continúa
m vigor o disposto no artigo II. .0 do
(leereto eleitoral de 30 de etembro de 1 52, e em decretos e peciaes serão desienadas as contribuiçõe directas das
mesmas províncias, qu devemo levar-se em conta para o
calculo da quantia exigida pelo artigo 1.o, al m da. contribuições mencionadas no artigo 25. o
das província ultramariArt. 107.0 O governadores
nas são auctorisado
a fixar, com os indiapensaveis intervallos e attendendo
ás distancias e m io de communica~ão, os pra ·os para as operações de organi ação e revisão
do recen eamento
leitoral e para os diversos actos da>!
elei~õcs.
Art. 108.0 No ca o de anuullação da 1\i~ltO de algum
virculo do ultramar,
t'rá chamado a repres ntal-o o mesmo cidadão, que o r pr
ntava na lpgi latura anterior,
ate que se apre .ent á camura, d vidam uto julgado, o
processo el itoral do r sp ctivo cir ulo.
Art. 109.0 As funcçõe
dos deputados p 'las provincias
\~ltramarinas c ssam logo que find a 1 gislatura para fIn
toram .1 itos ou III que tomaram assento.
1.0 o C:l"O, porém, da dissolução da amara, o dePutado
da.' provincia s ultramarina
continunrâo a r preSentai-a' unicam nte até que eja apre entndo à camara,
d.l·Yidamente julgado, o proc ';0 1 itoral dtl r spectiv s
eIL'culos.
2.0 Quando s ji\, r .duxido o numero d circules das
Ille mas província',
'erão chamado
a rcprescntal-as, nos
t~l'mos do pnragrapho ant .ed nte, 0, d putados (la anterIor I gí latum pPlI1 rdem d(,sign:tda no ~ L o do artigo 8\1,0
Art. 110.0 O gov rnadol'
1l0~ <l ignar:to para O' r cur,;o
ldtora',
quando o lll\ja,
pa~':t os SlloiSc<l'Wntp acto' do r c n' • 111l'lltO c para a l't'~nl,~O da a::lsembl "a de apuranl<'nto (). pra!'u
• di •. quo
orenl compativ i com u ln io d c mmllJü<,a)u.o.

*

*

lH·I)O

iI;ô('s

Ilcnu(' , ~

rlles

trllll

Itorin

0

Art. 111. O" paro ho,', OiS
1 rl'g'1 . to lV1
. '[ I'
dllal.' Ofil·Cl··t. e' (O
(.llxar 'fi dp l'l'fi ·tt 'r, no' prlls

.

'i'i('1'l\'llC,

1
l,'

d "idos,:\(I

rHll.,·YH1a,

CJll

'er 'tarios
~

I8:'!
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das commissões de recenseamento
eleitoral as relações e
informações a que são obrigados por esta lei para a organisação e revisão do recenseamento,
incorrerão
na multa
de 40aOOO a 100aOOO réis,
das connnissões
de recenseaArt. 112.0 Os membros
mento que deixarem ele compar cer ás reuniões a qtH' srio
obrigados ou que, comparecendo,
deixarem
ele .umprir as
obrigações que esta lei lhes impõe, incorrerão na multa de
40~000 a 100bOOO róis por cada vez que o fizerem.
§ unico. Na mesma pena incorrem todas as pessoa::;, nuctorídades ou funccionarios
que deixarem do prestar qualquer esclarecimento
ou informação exigido por esta lei
para a org.misação e revisão elo rcccnscam snto eleitoral.
Art. 113.0 Os paroehos, funcc ionarios e mais pessoa,;, a
que se referem os dois artigos antecodontcs,
no caso de'
prestarem
falsns dcclnraçõ s, incorrt-rão DH p na de suspensão temporaria dos direitos políticos e na de prisão até
seis mezes.
§ unico. Incorrerá na poa d suspensão o escrivão de
fazenda que oiuittir o nome do qualquer contribuinte
nas
relações que é obrigado a fornecer para a oJ'ganisH)'ãll ou
revisão elo recenseamento
eleitoral c, no ('a. o de reine i·
dencía, será demittido.
Art. 114.0 Os portadores
datl adas quc deixarem
clt'
comparecer
na aesombléa de apuramento
110 local, dia c
hora mareado
por esta lei, ou que, comparecendo,
ahi
deixarem
de cumprir as obrigações que esta lei lhes impõe, incorrerão em uma multa de 408000 ét 100,)000 róis.
Art. 1] o As auctoridadcs administrativas
ou ecclesinsticas qu ~ deixarem
de comparecer nas mi erubl "as eleitoraes primarias OH de apuramento,
para os fins indicados
por esta lei, os cidadãos eleitos para vogaes offcctívos ou
supplcntes da mcsa que se r('CustlrPlll a Hervil' ou CUlllprir
alguma obrig'H\,ão que Ihs fiH' incumbida,
illcorroriLO na
multa de 40·"000 a 1006000 l'éii>.
Art. llG.O O::; preside1\te~ d' qua sqner ass mbU'lls (,I ·itoraes primarias ou de apul'lllnento qu não t'olllpal' ('prl'lU
para presidir ~\8 r(·spoetiv/l.s a:-;sembl{'as no din, hora c local competente,
incorr rfLOna multa de 50t$OOO a 100.·'\000
réis.
§ 1.0 E s(\, deixando de eowpal'e('cr por imposl:libilitl:ulo
absolutn, nfw mandarem entregai' no llwsmo lo('nl, ao ]>1'0sidentp que a asselllbléa houVl'r C'st'olhi<lo vara o suustitllir,
todos os papei!; conc 'rnl'n tes <Í e!ei~r~o que 1h houvl'relll
sido cntregu('s,
em virtud'
<la J(,j, uma hora dq)ois
ô,
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~raqnella a qlle se refere () prinoipio <reste artigo, incorrerâo na multa <le 100:000 fi :?OO,:'UOOréis
§ :2," Serão punidos «om :t mesma pena aquelles quc
(,OlllC'\;Un'lll 011 interromperem
actos cl-itoracs
antes das
!toras marcudns n'cstn lvi.
.\.J't. 117,° As nuctoridades crne se negarem a pa.".ur, dent~'o do praso de trcs <lias ou de outro <pIe csp-ciulmente cstIvcr fixado, as copias, c('l'ti(lõcs ou attcstados que lhe . forem
peditlos, para dvmon traçào de algum direi to earantido
pOt' esta lei, ou que por quulqu 'r modo «mbaruçurcm,
ou
('Om qualquer outro pret xto demorarem a pas:<a~eJll d'e ses (locnmcntos
ou entrega
<1(' quacti<luer
outro" qlle lhes
hajam sido contiados, incorr 'r1-'u na multa d« ;)O;)OUO It
~()l),SUO() réis. e l:(ofl'l'el'1loa pcna .lc susp .usào do 'lUl)re~o
pdo espaço (lu spi, 1Il 'zos a 11111anuo.
R unico. Se (l'''I'L' PI'O(' .diui.urto tia auctoridnrl« resultar
para alo'um cidadão a perda do excr .icio tio direito clcitoraI ou ele elegibilidad , IL multa será duplicada e a pl'lllt.
SCl'ú de prisâo <lu
is mezus a mn armo,
:\t't. 11 ,0 O l:iecrdario da cam ara municipal ou da llclll:lUl.'tl'ação do bairro C[ ne (h·i. "ar d' cumprir a obriga<;Oe8 Pl'CI'('I'i}ltas u'e t: loi, incorrerA na lTIulta (h, 10 ). 000
a ,2UO·\OOOrói,', o 110 caso de l' ·jncidcncia,
na l'<,na d (11):;

1111s 'ito,

~ uni 'o, J."~t lU 'SIlHt P na incorremo o~ c~t'l'iyií
<1 dil'citn ,<lue não cultlprirem a.s ourigu<;õ s <1'11' por ..~t;t I i
esp 'cI1l1111l'nte Ih 'incullIIJem,
Al't. 11 U,o O:,; juize" t!l· qualqller orul'1ll 011 jt'l'[H'chia,
(Plt' ul:L al'l'lI1 <1e um}ll'ir, (lcntl'o doI' pl':l~Os 1i,";l!'o por
Csh, 101, as OUl'lg':H'Ot'
1. •
,
, na.
qlll' I' II II II'lt', llnptl(', meOI'l'
)';lO

100:( 00 d'i \' .om' :rüfl a pena <l
1 ~1l~II\'Il,ao,
'
, Ar!., I~O,o rl'()da~ e qllapsqlll r JlC' :"oa p'll'ti '11Ial'\'. ou
:tl\\'ttl1'Hlatle~, :lf; qll[tl'" in<livi(lllal
ou ('ol!'cti\':11ll utp, . l'j:
lllllltl ' ·t"'. I 101'
ti' \'1 a Igllllla OI)l'lgac':lO,
' .
':t
' . I I' " ,,'mil (1t' a
l'~I,lIlprir, inco!'!' 'mo lllt multa dt' lU" UI! I'(,j a 100'
)0
~:~,;, (l'~alldo outra pena 1I1r.· III () .·l'j: 'olJllllinad 'l }'Ol' .. Ir, lha dl:po 'i~;~"::;1"
ial (I' .Ila.
'
Art 1')1 o 'l' 1o ;(!1Il'1!1'
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'"(>1' 11
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recenseamento,
incorrerão na pena de suspensão dos dircitos políticos por tempo não inferior a seis annos e na
multa de 50iiOOO a 200,)000 réis,
§ unico, Todos aquelles que, sendo encarregados
pOI"
esta lei de fazer o recenseamento
dos ek-itores e elegíveis,
inscreverem ou deixarem de inscrever indevidamente e
com dolo no recenseamento
qualquer cidadão, serão punidos com a pena duplicada.
Art. 122.0 Todo aquelle que, tendo perdido o direito
de votar por algum dos motivos indicados n'esta lei, votar
não obstante isso, será punido com a p('na de prisão de
quinze dias a tres mezcs o multa de 10;>000 a 50;)000
réis.
Art. 123.0 Todo aq uollo q ue votar cm qualquer assciubléa eleitoral, que I' seja em virtude de uma inscripção
obtida illegitimamente
pelo modo previsto no artigo J:! 1.()
quer seja tomando falsamente os nomes e as qualidades
ele um outro eleitor inscripto, será punido com a pf'na ele
prisão do um llWZ a um anno e multa ele 2U;)OOO a
100t$000 réis.
§ unico. Se1'<\ punido com a m sma pena todo o cidadão que se aproveitar
de uma inscripção múltipla p<ll'/l
votar mais de uma vez.
Art. 12"*.0 Todos aquelles que faisifi: -arcm ou COll('01'·
rerem para qUI' srja falsificado o esr-rutinio : acccitando
listas declaradas
illegaes por esta lei ou outando os voo
tos que ellas contiverem;
pondo uu consentindo qno se
ponha nota de descarga cm el -itorcs que não votaram ;
introdusmdo
illcgalmente
listas na urna, tirando ou substituindo as <]up n'ella tiverem sido legalmente lançudas ;
trocando na leitura das listas () nome dos votados, ou diminuindo VOtOH a nus,
. ucresc ntnndo-os a outros 110
acto de os nsscntarcm ; ou falsificando por qualquer modo
a verdade (la plt·i(,:ito, srl'fin punidos, cm qualquer d'('stes
casos, com a ]lpna dI' prisflO 11<lO inferior n. dois allUOS O
multa dI' ~()Ut)OUO a l:OOO,)()UO róitl.
Art. 1~;).1l lneol'l'Pl'ão na pena comminarla pelo artigo
anterior
todos aq Llell s que por ([Ualepll'l' mant'it'u falsificarem o r('l'(,l1seamento,
nos l'adel'llflS eple' 1'01'0111 'Ilviados pelas connnissõl's aos presi<l<'lürs das assembléHH <,leitoraes pl'imHl'iaH, ou qU:I\'SqlH'l' OUÜ'()f! dOl'Ullll'ntos qll<i por
ellas lhes fOl'(\lll rl'lllettidos; todos aqlll'lIl's que fitlsiticarclll
os eade~'nos) acta!! e mais papeis resp(·('tivos :ll'lpj<:flo, que
pelas dIversas vias estabelecidas
por e!!ta l·i tI vcm scr
rcmettidos
ás asscmbléas
de npm'illlll:nto;
(', ('fi geral,
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todos aqu 1I\;" (lue falsificarem, concorrerem
para que se
falsifique ou consentirem
qU(' se falsifique qualquer doeumento respectivo ao rcccns snrn mto ou ti' leiçõc ; e ainda
aquelles que deixarem extraviar estes documentos, havendo-lhes sido confiados,
Al't, l::W,o Todo,' O~ portador s das actas qu' na assembléa de apuramento,
contra u disposição do artigo 87,0,
as annullarem,
por quaesqncr motivos qHe não sejam o dp.
falta de genuida(k
e authenticidad
xpres amente marcados n'e sta lei; (1U(' d ixarem com qualquer fundamento
de contar os votos ao cidadãos votados ou de se conformar com as dispoeiçõcs do mesmo artigo m que lhes sâo
taxativa, restricta e expre~sam nte marcada
a' sua. funcções; ou que por qualquer modo adulterarem
a verdade <la
clcição, iu .orrerao na pena <lo prisão não inferior a dois
~lll\OS, na multa d
2UO.)OOO róis a 1 :OOO~OOOr ',is e na
lU?ubilidad
pam toda as funcçõ s publica. por espaço de
SCIS

annos.

Al't, ] 27, ° A cada um do ruem bros ela a seuibléa lll'iml~l'ia ou de apuramento
(lue se oppoí:pr ao .xacto .umPl'llUcuto das disposições dos ~§ 3,° (' 4," do urtico f>,tll,
dos preccitoR 110 artigo (i .0, !los §§ J ,o 2,° do artigo 74.°,
d? \:i unico elo artigo 7;).°, do ~ 2,° do artigo 76," (' ,lu
(hs_po to !lO artigo no, o, ,t'l'á npplicada a pena (le pri!'i!lo de
q~lllze dias a K('i" mezoo' e milita de 50.)000 a ~OO;.)OlO
l'él~, O maximo da pena ('r;'L sempre npplicatlo no, mesmo termos ao pr' itlcnt' ela asscmhléa,
t Art, 12
A(l'l~lI s qtH' po)' via (1 n()ti('ia~ falsa', boatOS ealnmnioKo' o" (pia 'q\\er outro arti tl. 'ios fraudulenos, urpl'chelld 'l' lU 011 <1e'vial'cm votos, <l >tcrminarl'lIl nu
tentarem dl terminal' HIll Oll Illllitos "lpitOl'l'R i1. ah~tl'I'-.·(! dI'
"O~al', UUl 011 m\\ito. pOl'ta(lores ele actas a dvi,-ar d' cUIUP;lr as ohrig:\)o 's qlll' lhps Imo impo tas por c 'ta h'i, ~ 'l'ao punidos com a multa d :?(),'OU() a ~UO:OO() réi',
Al't, l~\I,() .\llllCllPs ([1H'. por vias d,1 facto, violC'J\eia
,I)

d

U

aml'a<:a::; eontm

Illll ,·leitor fa,., lulo-lli' reel'im' algum
,;t, familia ou fortuna, ()
tel'llli(l'!prminar
a votar
ou ab ..tcr'8' <h
'o ar
' ti UIl'P!Il
.
rã:
' , Il~
ou tl'lltarclll influi,' sobr' ~ o S '11 \'utn, 'ca o Ptllll(108 com II. pena <II' pl'i. ao <I cloi 111 z
a (luis
nnos l' Illulta dI' :?(),)Ul)I) a ~oo, 000 r{'i',

nanlllo para a slta
\ al'tClll 011 tentart'm

lll'SS

a

'1' <"
'I 'nCla.'
- t'1)1' m taes <{II
m' §P~
, '\' lU! VI:tS
ta ,to tl \'10
lh:l'c}\:tlll l)(>lla mail,l' <[1W II lIlax:illlo aqlli \'stab ,1, 'iclo, s 1'R',~I~ ('~sa pClla

§ -,

applie/ula,
for flllH'('io!lnrio puhlieo,

, ' o tI 'lin<[lIént

a pena
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prisão de dois mezes a dois aunos e suspensão dos
políticos até seis rumos.
130.° Todo aquelle qlle entrar armado em uma aseleitoral primaria OLl de apuraruento
será punido
com a pena de prisêo do um a trcs mezes e multa ele
10;)000 róis a 1006000 réis.
Art, 131.° A auctcn-idnde
militar, pOI' <,uja urdem nlgmna força armada
se apresentar
no local onde estiverem
reunidas as assernblóas
oleitoraes ou na sua proximidade,
sem req uisição do rcspecti vo presidente,
vontru o disposto
no artigo 6~).° d' esta 1'i, será punida com a pena do presidio militar até um anno.
~ 1.0 N enhumn ordem voval auoturiaará
a il1fl':l('~rio do
referido artigo.
~ 2.° Nenhuma ordem por escripto rl'l\'vtll'.t o infractor,
ex: opto a original rcquisiçã« elo P" sidonte (la me ·a.
.:....
rt, 1:32." Todos aqnelles
(IUO,
por via de tumultos,
vozcrias
ou quaosqucl' outras d(,lUonsü'a~õ('s
Hllll'!l(;,lHloras,
pretenderem ou tentarem perturbar as opeJ'a~0es (la, assemhléa primaria
ou do apurnmonto,
Oll attcntur nu ( outra
o exercício
do direito
clvitorul ou contra a j iL .rdadc do
votar, e bom assim todos aquellcs que em tumulto outrarem ou tentarem
entrar com violcneia na a8b(')llbl~a «leitornl, com o :fim de impe,Iir a oll'i\'ão de qunl<jIH'l' cidaeliio, on ele impor a de Hill outru, scrão pUlIido'
('Olll a
pena de prisão dA sois mcz s a dois :tIlJlOS e lllulta (le rl'is
100,)OUO a 600,)000,
~ unico. SI' 01'1 aelinqll\'utcs
forem <LI'mudos 011 ';(' o l'S('rutinio for "ioln<1o, a prisfw lIltO ::;('1':1. inferior a dois annn'; c a mnlta
~wrú dI' 2()O~OO() a 1:OOO,500l) ],("i::;,
.....rt. li3:3,O Todos aqlll'!l(·s qne, (hll'allü~ a ]'('llJli~o das
Ui'" lIlbll·""
éleitol':l s pl'illl/ll'ias OIL dl' apm:11 lit'll to, in ultar"lll ou violentarem
a nH'i:iIt, ou lft(, fit!tal'\'lll à d\.vid/lo
ou,',limH.:ia, inslLltal'plll ou yjolontar('m algulll (los mcmbros
da a:-;s('lllblt.'·a, f;\'r:to punidos ('0111 a 1l('1l<L Ile jll'isrio ,lo troH
lu(·;t,rs a (lois allllOS I' a IlIltltll (1\, ;)()·~()O() a f)(I()..)oon l' ',is.
1,° Se o cscl'Utinio for \'iola(lo, 11 pl'i,;,l,Q 1I<LO S\'l';\' inf'l'rio!' a üuis anuo,; e a multa J'\'dt !lu :!()(), 000 a 1:000,)000
ré'is,
~ 2.° ~\\ as \'i()1 'lidas for\Im tnes, (1'1\' 1I1ut'(·(·:tm 11 la,
legislut,'ão ('omlllll111 IWlIlllllaiol', iS''l'·lhcR-h;~ 0",.,a aj'l'lil'ada.
Art. 134,° AqlH'lI· <IIII' rOIl),ar <I llma cmn as liHtas receuillas, mas ainda niio :lllUl'/l(la", ou roubar al"'ulIl:ls lista::;, será pnui<lo \'om a PPll3, (10 l'l'ii:il~() <l) !:i is llle~('S fi dois
annos e multa de 100·)000 a 50()()()() l' '.i:;.
s-rá de
direitos
~""d.
sembléa

*
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§ único. Se o roubo for cífcetnado em tmnulto
C'OIJl
viul"nda,
a prisão não sedo inf ..rior a dois annos c a muita
Berú d, ~OO,)OUO a 1:()UO)000 réis ,~(' maior Jwna pcla
legislaç~o counnum couber {ts violencius pl'rl' .trudas, essa
de\'crá appli(':lr,~(',
Art. 1;1;"'>,"Todas as auctoridadcs
administrutivas c )lOliciae:; (pIe, pur negligencia, deixarem Ul' Plllprl'gar tc,clos
o llH'io~:í sua disposição para obstarem a qHe se pra tiquClU aR contravcnçõos
e dclictos prevenido
por esta 1 -i
dentro (la Ill't'a, da sua jurisdicção,
s riio punidas com a
pena
demissão ou snspcnsào UO l'lllprego, conforme o
grau (la vulpn,
§ uuico. SO u {i"'('l'em por malícia, r putar-s -hão cumpliccs ll\'iNh
contruvcnçõ
IS ou delictos,
• COl!lO taes " '1';(0
pn,ui(la" com :IS I' nas (!lI' stiver m coiuminudas ao, pruPl'lO' delinqu n tes.
Art. 1Hü,<1 '1' )(los os ltlagistrtlllos,
uu .toridadcs c mprcgado::; que na!'! cit't'Ill11:>cl'ip~u
territorjaps, pdas quac t~)rcal l' 'HpC'cti\'anll'l\tc
illl·lug-i\'(·is, I'. palharem carta, 1'1'0clall1Ht;oc ou ll1:mifl'. tos ei('itor.lC' , ou ang-ariar 'lU \'otos,
lIeran punidq~ t'()lll a pl'IHt dI' pri iio 11c Ull1lJlI'Z n um mmo
e Sll~p 'll".W dI' direito
politico:> ató st:i' :1Il1l0:-<,
Art. 1:17, ~erà punida t'om a peua de 1Il'i.ao d, "I'i'
luez~· a doi :llIJlOS e inhabili(lacll' para todos os l'arg-Il:;
publico" }lor (pt:!tl'!) a sl'is ~U11l0~,to(la. a alldorja~tllc, ~('ja
~nul ful' a HUa l'la. S ou catc>goria (pt' 110 Ilia da' >1.i 'OUS
fiz 1> sob (pwlqu r }ll'et "to, e aiuda m ':;lllo por lUotivo <le
~~rvIÇO puhlit'l), i'aÍl' llo :1 n lomil'iJio OH p rman CI'1' {{,m
eHe (lltaiqnl'r eleitor, para qUI' náo pC! a \'ot:u',
t Art. 1:3),l • \'d, ignaIIlPnte punida com :l 1Il ,ma pt'na
a un('torill:tlll' (PW cOI\(ln~ir, }Ior i 011 por int '1'111 dio
( Os seu:; subo!' linallo", fI' ,il'itl r s ao local da 1·II'i('ao 1 ra
~~~rclll o ~('ll \ oto ou () impcdir ali di' "Olllllltmil':tl'l'lll
datar'lll
I'om ( . outros para ii 'C()J'llar( III no III ·llwr III ii to

a"

I

tu.a

I

C." rC('1'ell1

o

S 'U

clil'cito.

a· ,

lh Art. 1:1\)," ~~ pl'oltihi<lo aos admini tr:HlO!,(J.
111'('o, sob pel1a tl, illltabiiitlat1
para ii du, (I 'urgoi' Jlullicoa por fluatt·o anno l' multa dl.:íu lO{) ii 20 l,
) r" •
nOlnp'tr
..L
I }lO i"ICta qUtltZ
. ' (I'
I
i" 'H'I).
' c ,.uns
I
l'lS :lIlLP' ( II
(U Art. ,140,0 ~\ : ul'tol'ill:lll
tllllini tr tiva. ou }Hlli'".•
~I'~ Ilcllturun dI' p:lt·ticip r no arr IIt
lo mini t 'I'i pu-

:~o

1\

1IIIid pr yi to n'. la II i. t'
tl·rio plllJli 'o C[U' (l(,j 'lll'elll (lI illllllHdiat. _
'.
I c.l' 'IIU :
• L
'gllll', III '01'1' III 11a p n/I I'
Illna-

('UlltI'HV( II 'O( • I'

~t)lI ntcs do mini.
Cll te os 11'
biru.,
1 IS
1

,l(

II

para

(I

(lUallllH'l'

'lllp!' '('0

publico

po!' ci

l'O.1

1 z
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que por qualquer omissão
annos, alem da responsabilidade
ou negligencia lhes caiba para com a fazenda publica.
Art. 141.0 Todas as contravenções
c delictos, que offenderem
as disposições
d'esta lei ou o direito eleitoral
e o exercicio d'elle, comprehendidos
nos diversos artigos
d'este capitulo, serão sempre perseguidos
perante os tribunaes competentes,
pelos respectivos agentes do ministerio publico, e também o podem ser por qualquer eleitor inscripto no recenseamento,
instaurando-se
o processo devido segundo a legislação em vigor.
Art. 142.0 O procedimento
criminal por contravenções
ou dclictos previstos
n'esta lei prescreve
no praso de
seis mezes desde que forem commettidos.
§ unico. Sómente prescreve
no praso de tres annos o
procedimento
pelo delicto previsto no artigo 131.0 e o
procedimento
contra as auctoridades
administrativa
ou
policiaes e contra os agentes do ministerio publico que
para a punição do mesmo delicto deixarem de cumprir o
preceito do artigo 140.°
Art. 143.0 Para se perseguir por estes crimes um fnnccionario de qualquer ordem ou categoria ou qualquer agente
da auctoridade
publica não é necessaria auctorisação
do
governo.
Art. 144.° Os processos por estes crimes não suspendem em caso algum as operações eleitoraes nem podem
prejudicar
o segredo do eserutinio.
Art 145.0 A condemnação, quando for pronnnciadn,
não
importará nunca a annullação
da elei~ão deelarada valida
pelo tribunal competente.
Art. 146.0 Continuam a ser pcrmittidas
todas as l' ·tmiõ s
para objectos cleitoraea, tanto publica
como particular
s,
nos termos 11m;leis c regulamentes
r sp «tivos.
Are, 14:7.° A divisão de círculos clcitorues ti. ada pela
presente lei começarri a vigorar nas eloiçõos gera s para a
nroxima Icgislaturn,
Art. 148.0 Ficam l"evog-ados o <10(']' ato de :30 d sotemoro de 1852, as lois de 23 de novembro d 185\>, de
de
maio de 1878 c de 21 dc maio de 1884,
toda a IC'gislação
em contrario.
Mandãmos
portanto a todas as anctoridad
s, a qll m o
conhecimento
e execução da referida lei pert ncor, que a
cumpram
e façam cumprir
e guardar
tão int 'iram nte
como n'ella se contém.
Os ministros
• secretarios
d'estado das differ ntes repartições
a façam imprimir,
publicar c correr. Dada no
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das Necessidades, em 21 de maio de 189G. =
EL-REI, com rubrica. e guarda.
Ernesto
Ilodolpho

paço

Hintze Iiibeiro = João Ferreira
Franco Pinto Castello
B1'anco = Antonio d > Azevedo Castello Branco = José Estevão de Moraes Sarmento = Jacinto Candido da
ilca =
Lttiz Mal'ia Pinto de Soveral = Arthur Alberto de Campos lienriques.(Legar do sêllo grande das armas reaes.)

Quadro dos pras os para as operações de recenseamento eleitoral,
ao qual se refere o artigo 38.0 da presente lei
Oporaçõel

Datas

Pra os

------NOll\eltl;ão da" eommissêes de recenseamento
elui,tol'aJ, remessa dos documentos n CJu são
obn~adosOi:; escrivâes de fuzenda, pnrochos.
encal'l'egndo
do registo criminal c oílicincs
de l'e~i to civil aos S crctarios das commisI ~ÕC~. até .. _.... , , , , . ' _. , , . ' . . . . . . . •. .. 25 janeiro
n~tallaçào
das commissõcs
de rccenseuO Incnt?, , .... , .•.........
, , , , , , , ... , . " ;) fevereiro
pel'lIl,:oOs d roceuscamonto
a 'arg-o das
(\ ('Olllnlissõcs, até" . ' . , .... , . , , , , , , . , , , ' ,
:) março
l'g'llIli l1t;iio das listas dc rcc nseam nto pelo
8ecretllrio da conunissiín
remessa do proA~o.,so_pal':t juizo da COOlarea, até, , . , , •. , , 15 março
PI' 1xaÇao o exposição das listas" .. , , , .....
17 março
!1~o para as reclamações
nprescntndns
ao
1 abril
DJU,I~de direito, atI' , " '. , , " , . ,., , .. , ' . '
~~'são das l'pclnrnaç";o
e orguuisnção tia.
.x., ,t \
2:i abril
Amlatas,_das "nltcrn"~O~.,I.(.,:
... ",."",,
/:UÇ'IO c xposiçao das listas das alteraPr oca, ", • , " , . " .. , , , , , , . , , , , , , , , . , , "
~6 Huril
Heuso para rCCOl'l'OI' purn a rcluçilo, a tt', , , . , 1 maio
,tnesHlt dos recursos
para:t
relação c iul:?O maio
l>r;ullll'nto
aU·,.",.,.".""""
.. ,.',,_
SO,para 1'('CorreI' pam o BUpl'l'1ll0 tribuual
ll~l
('.J1t~tiça, até .. , . , ... , , , ... , , , , . , , , , , , 2;) maio
~i'~'11 do: rI' '\U'SOH pnm O ~lIpr('1ll0 trihu11.11 <1(' )'uHti
'I g-:\lIlClltO, att',. , , • , , , , . '
fi junho
nevol
_' . ça C.lu
l)err'lllÇ~l() dOH pro' 't! ()~ li L" iIlHtnll('ia, :tt~ 12 junho
~'e:n( :1l'llS a1t('l'Itt;'1C8 tia. li tas ( h'itor:H's o
1:) junho
Or"'nl ~s a,llo ,el'wturio
di! 'Olllllli~, 110, IÜt", •
" •• 118'1(,"10
o II a( I(I'Il'lOllIlmento
,
I I'1\"),0' 1o
rOI)
"
(()
ellSC:tmontll I' r('llll' s·t ao J'llizo (h co, lilul'ca, nt{,
,.
,
l~ncel'
' , , , . , , , •... , , , , , , , , , . , , , , , , 27 junho
UCll1e:'UIlI('nto d~) r!'Cl'1l pum ntll, m.".",
:I() j1lnho
,,~It dI' ('o()\'
•
l~) julho
_
·.1
p:\l':1. o j!O\t'l'lllll'l\\"I
aIP"

i

.li:l

2

lO dias
15 dias
2-1 tli:H
(í

dia,

lU

dia

5 dins
15 ,lia
:J dia
;} dia"
12 dia
1!") .lill

I

Pat·o

'111

')1

'>'
),
1tnto
C.a8 t e II o

.1

'

Ut' lllalO
])1·WICO.

Jotio

PC1'1'ciI'C/

1, I'lIII o
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Mappa do circuJos eJeitoraes que faz parte da lei d'esta data

Concelho.

Ch-culos

Continente

110

reino

Districto de Vianna do Castello
1

I Viauna

2
.,

do Castello

Valença

IP

iJ

4

1 \~ianlla do Castello
\\ale.lH;a
·lC:Ulu~2h:l .......•...............
~IOlli-;d)

t do Li
ou e o ,Ima.....

1

1

'11

•.•••••.•••••.••••••••.

\ Ponte do Lima...................
IPnrcdes

1

de Courn . . . . . . . . . . . ..

Arcos de Vnlle de [Arcos de Valle de Vez
Vez
),\[('Ig-:t<;o
. . . . . . . . . . . . / Ponte da Barca

1

..

'1. 1

'

\
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IlIIislrrio

das obras publicas, conllll reio e indu Iria -Secretaria

gt'r,tl

DO~1 CARLOS,
por gra~a de D us, Rei de Portugal c
do" Algarves, etc. Fazemos saber a tod s os no sos subditos, que as côrtes geraes d .cretaram e nós queremos a
lei seguinto : ,
Artigo 1.0 E prohibido O uso do emblema da sociedade
(la Cruz Verm lha, s ja. como mar 'U de fabrica ou de commercio, seja como distinctivo de quaesquer
arte
ou offitios, exc pto com prévia nuctorisação
da mesma socie-

dade.
Art. 2.° Aquelle que para effeito indu trial ou commer«iul adoptar ou fizer uso do. emblema da referida 80 ia(lado ou outro que com elle , e confunda, incorrerá na pena
de multa do 50óOOO u 200~OOO réi , e na P rda de quae quer obj ctos expostos á venda com aqu na marca, em benoticio do fundo da m sma socicdad .
A rt. 13.0 1:: concedido o praso de seis mezes, a contar
da publieação da pre nt lei, para os industriaes ou commerciantes
faz rem de appar c r aquella marca ou emhlema dos productos que á data d' ssa publicação e tiver nu fabricados ou expostos á venda.
Art. 4.° Ao tribunaes commercia s competirá. resolver
ai duvidas e conteetaçõe
de natureza. puramente civil originarias da applicação da prcs nte lei.
Art. f). o I' i ':L r vozadu a Icei lação m contrario.
Mandámo
portanto a todas as auctoridad 5, 11 quem o
conhecimento
execução da r fl'l'ida lei pert nem', que a
('ultlpram ' guardem e façam cumprir
guardar t! o illteil':l1m ntc ('OlHO I\'ella 80 conti'lIl.
()
1Il1111"tI'OS C ('creLarÍo!; (1' estado d s n~g
ioa cele~iaSLi('os ' de justiça, c o das ouras publica 1 commcrcio e
IIHlll 'tria,
a fa 'Hill imprimir, publicar o corr r. Dada no
[la<;o, aOIl 21 do maio dI' 1 !)ü.=EL-RET,
com rubrica.
guarda.
Anfoaio d'AzeL'edo Castello Branco = A rt}/tlT Al-

=

"I'.do de Campo

lllmriljue.

(Logar do sêllo grande
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2. 0_ üeeretes
Setrelaria d'eslado dos negocios da guerra - Rrparlição do «abiaele
Senhor. - A organisaçâo regular do serviço de snude
do exercito foi estabelecida pelo decreto de 13 de janeiro
de 1837, que deu unidade ás medidas parciaes, nem sempre em harmonia umas com as outras, e ás vezes de natureza tal que se destruiam nos seus effeitos, pelas qua '8
até então fôra regido o mesmo serviço. Estabelecendo
:l
regras que deviam presidir á admissão dos cirurgiões effeetivos do exercito, aquello diploma pareceu baseai-as em
provas praticas, pois que conferiu ao conselho de saude
effectuar os exames, informações e propostas que diss 's
sem respeito a tal assumpto e a outros indicados. Para a
organisação de um regulamento
geral de sande do exercito ficou o coordenar todas as particularidades
relativa
áquolle serviço, mas como este trabalho se nito completou,
deixou de ser regulada a fôrma dos exames a que deviam
sujeitar-se
os candidatos
admi slto no corpo de saudmilitar.
O decreto de 1 de outubro de 1851, que reformou o
mesmo serviço, fixou o concurso de documentos
scientíf
cos como regra de admissão para os logares vagos de ci
rurgiões ajudantes, mas esta diaposição nunca foi r gul»mentada, sendo o regulamento
de serviço d saude, nppJ'o~
vado por decreto de 2 de dezembro de 1852, completa.
mente omisso ácerca do assumpto.
A verdade, porém, 6 que nem 08 exam s se verificaram
durante o regimen da legislação de 1837, nem tão ponel)
se effectuou o concurso por docum -nto sei ntifieos, em.
quanto não foi drogado
sto proc so d admi Sl\O e ta
belecido na legislação de 1851. Certaruento porque Il pro.
cura era muito maior do que a off rta, qualquer m di 'I)
devidamente
habilitado,
que se propozess
a ntrar para
o exercito,
tinha c rta lL imm diatn ndmissão, logo
desse o Seu nome, apresentass
certidão de habilitação f
fosse julgado physicamente
apto para o serviço.
Assim foram decorrendo
as cousas, Bom qu se con ','_
guisso completar o recrutamento
medico, até li lei d 11i
de abril d 18M), que dava maiores vantngens aos irurgiõ s militares,
e que, p lo artigo 1G. CI' ava a ela se
dos aspirantes a facultativos
militar s, para n'clla recrutal' o pessoal medico militar, fi ando assim alt 'I'adl~ a
fi~rmn de ndmissllo a cirurgião ajudante 1>1'oscripta no dI

a
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creto de 1 de outubro de 1 et. A portaria de 18 de junho de 1859 approvou o regulamento
para a orgauisação
da classe de aspirantes
a facultativos militares, no qual
ficou preceituado que o simples adiantamento escolar, sem
diatiucção de aproveitamento,
era o prim iro titulo de
admissão dos aspirantes,
que, findo o CUl'SO, seriam logo
de pa .hados pam precnch rem as vaoaturas existentes ou
para serem collocados nas que vie em a dar-se,
Providencias
de natur za económica tomadas pelo parlamento supprimiram
do orçamento do estado a verba destinada ao pagamento d'aquelles aspirantes, e d'ahi resultou
terminar
de facto,
mbora não tenha sido derogado de
direito, o systema de recrutamento
do pessoal medico estabel scido p la legislação de 1 59.
omo a ont ce se que,
m eguida, o numero de pretcndent . á udmi são na ela se d facultativos
militar 8
fo se superior á n cesaidad s do S rviço, o governo e tabeleceu a l' gra de fazer o provimento
do logares vago
por ln io d
oncurso documentaes,
em que qualquer regulam nto ou instrucçõ
specia s prec itua em e, se principio
indicassem as regras a que ell d v ria ficar subordinado,
Nos ultimes tempos, o decreto de 31 de dcz mbro d
1891, qu organisou as r servas e auctori ou a nomeação
dos ba 'halo i formados em medicina e dos médicos cirurgiões pela
olas d Lisboa
Porto, p rtencentes áquella
ela 'se, como cirurgiões ajudantes
do x 'I' .ito com a graduaçlto de ten snt s de r serva, deu-lhes conjunctam
nte a
prefe1'en ia sobre todo os III dico civi para o ingresso
no 1'1' pectivo quadro do ex ircito a. tivo, quando r unam
a, demais condiçõ s exigida para a admi !to como cirurglÕ '8 l~j udant s do m 1110 x 'r ito. Quer diz r: o fa to
de 11'rt encer à res rva P la 1 i do 1'0 irutament ou o de
,I' udmittido
n' lia por simple
r 'qu rimento, c n titue
dll',ltO de pr fel' meia sobr
todos os m ·dico civis, por
lnl\lOr ' qn'
habilitaçõ
mp t 'ncia qu
te
po suam.
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pessoal medico constitue garantia e vantagem da mais subida importancia.
Os grandiosos trabalhos
de Virchow,
Claude Bernard,
Bouchard, Charcot, e sobretudo de Pasteur,
produziram
uma verdadeira
revolução
na medicina,
quc tomou uma
phase niminmente pratica desde que recorreu ao auxilio
dos methodos
experimentaes.
A revolução operada por
Pasteur não só nos dominios da hygiene e da pathologia,
mas até nos da medicina operatória, tomou possiveis e até
obrigatorias intervenções
que outr'ora seriam temera rias
e acaso criminosas, e tornou dispensaveis operações de que
a antiga cirurgia não sabia prescindir.
Não se passa um anno sem que novos descobrimentos
venham engrossar o thesouro scientifico desveladamente
orgnnisado por tantos sábios illustres na medicina, na cirurgia e na hygiene. Falsa idéa d'estas fará o medico que
nos ultimos dez annos se tenha conservado
indiffercnt
a essa evolução.
Os documentos escolares não podem ter a pretensão de
representar
mais do que uma boa preparação
para 1\ cntrada no exercício das funcçõcs clinicas. Se o medico s
isolar do movimento scientifieo, se não cuidar de enriquecer com novas acquisições theoricas e praticas o cabedal
dos seus primitivos conhecimentos,
os pr mios e louvores
que exornarcm a sua. carta, não serão garantia,
nntes
constituirão
um pr juizo,
porque afastam e preterem,
por vezes, collcgas de uma vida académica menos faustosa, mas de valor clínico consideravelmenn,
superior,
No caminhar vertiginoso da sciencia
os dias sllo m1l1C
e os annos seculos. Sómcnte as provas praticas podem indicar se o candidato tem acompanhado
a evolução scienti
fica, que tão arrebatadaments se vas operando. E por este
motivo que a adrnissâo do pessoal medico nos grandes
hospitaca se fnz commumments por III io d'aqucllns }>I'ovns.
E ainda nos concursos para o professorado m dico a prova pratica 6 das mais consid radas na apreciação dos cnndidutos .
. No hospitn] real de S .• José, onde as provas para o pro
vimento dos logaros de medicos
cirurgiõ S ram prati('as, por algum tempo se experimentou
subatituil-ns
P lo
concurso doCUmeJltal, D1IlS os inconvr nient S notndos fo('::1m.t~?S <l,UQ breyo s~ voltou ao Ilnterio)' pr cesso dc>
adnllss.lo. h se ('st\' assIm se mo~tl'L\ superior,
I}uundll St>
tr,ata de p.rovcl' 10gl1)' s cm cujas fUllc~()es o mcdieo Sp não
pude c'onsHlcrar ltb~olutamentc h 0111<10
do l'O!l!ll'lho 011 do

1.-
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auxilio pratico
dos collcgas,
muito mais o s rá para
bas do r crutam nto do p oal m dico cu tr n ,as mais
da' vezes i olado de toda a coadjuvação
e tendo que
apoiar
xclu ivam nte na própria inspiração e aptidão pratica a ruas re oluçõ es clini a',
Foi fundado n' . ta consider. ço , 'nhor,
qu' eut 'ndemos ne e sario fixar as condições de admissão no corpo
de aude militar em prova' de natur zn es ncialmente
pratica. Não bastará, por c rto, a providencia
f}u vimo
r coram ndar A .onsid raçao de Y ossa Mage .tad , para
julgar int iram -nte r 'solvido o importante
problema
do
conveniente r crutam nto do pes ioal m dico castr nse.
Est projecto 111' r gulamentu ap 'na (1'v l'iL ser eonsiderado corno um JlJ -lhoram nto, nao como r soluci O completa
da que 'tan. Para esta, por ~11l, torna-s • indi ..P n .avel a collaboração do poder 1'gi lntivo, p -lo qUi tem ti' S r adiada
n'o 'te mom nto .•
ln por
i.' 'o, por nu, ent md mos quP
diminue de importaneia
, provid noia qu
. Iruidmnent'
temo a honra de nbm -tter á approva<;ito d Voa
~Iag :-;tacle.
~ crolaria ti' 'bulo dos nc""o 'io (1:1. guerra,
m 21 de
maio cl 1 \Hi. .João PVl'l'eil'o Franco Pinto
(t tello BranT

co

JOSt E

fl'vão

de 1rI01·ae. ann nio.

A tt 'wl\ nelo 110 que m • r pro 'ClItaram o ministros (' ~('{'r 'tario:-l (l't-staclo IIn' li '~o 'iu do r ino
da ~1l l'l'll: Ju'i
por h 'm apprnvll.J' o l' 'gnlanwnto
para :t adllli, ao ao' \0~ar s (le Cil'lll'O'iào ajuclant
do 'x r('ito, (LUl' faz partl
(1'{:>.
tI! (1't'r to,
b:ti.,,;t i""II:Hlo p ·10 mC:<IIIO mini. t!'os
e ii 't'\' ta!'io d', tluIo qu' a. im () tenham 'utl'IHlillo
façam (','Pt'uta!'.
Pa 'o, {'m :?l
1'1'011('0

Pinfo

=

maio (11' 1 '!)(1,
rEI. Jotlo Pr/'rl,il'll
a,~fcllo JJ/'eHlco - Jo
E teciio d J.l1(J1'111'

III

Sal'lIIellto.

Regulamento para a adml ão ao Jogare de cIrurgIão ajudante
do exercito
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§ ~,o Qu:mdo
110 COIlCUI't;O a. (PIC (I pr 'S mte artigo
c refere se ])<1(1 apresentem
e apurem o numero de cirur;::iõe~ ncces: arios para o provimento (lato; vacntur.is oceurridas durante II unnu, poderá offectuar-so
novo ('OIlClU'SO
logo que c,ia nomeado o ultimo C01H'OlTPntp apurado,
\rt. :!,o Ab .rto o concurso annual, (pie 'erú anuun 'iado no Diario do fj0l'e1'l1O e na ordem do 0_'1'1' .ito, ' .omnumicado ao reitor da universidnde dt, 'oilllh!'a > ao (IiI'·
ctoros da escolas medico-cirurgiens
de Lisboa c Porto, a
liul de qn~ o f:t~'alll t.uubem annuncinr no' 1'1" II' .tivo
tabclecimentos, dev rao o ean(litlatm;
diri~il' o ::;CH r \qn -rimcutos ú G,~ 1'epartit;;to ela di!' '('C;:IO geral 110 minist .
rio da gncl'J'n, durunte o prns« do ('OllCU!' '(l, in trnindo-os
com mi seguintes doeumcnto: :
1, o Carta de cirurgião pelu
e cola
medico
'irlll'gil'a'
de Lisholl 011 Porto, OH II.. buchar ,I formado nu III «licina
na uuiv I' idade d(·' Coilllhra, <ln cn rta de rloutor.uneuto
11l qualqu >r
coln nu f:Il'llldacle e trang'l~il'll,
('olltil'IIUHla
I.'gllndo II pr'>l'cito <lo :trtigo :Lo (la lei tI(, :? 1 dI! aLril de
lh(i 1 i
CCl'till:"o d' il1all" p la l{ltal,IJ'oy 'Jll llau t '1'1'111 tl'inta
c ('ilH'() :umo I'IIIllJll,·jo ;
i;' o • \ ttl'~talllJ II ' 1Jlllll ('()lllpOl't:nnl'lIto
moral
l'ivil pi :-;:1110 pelo
atllllilli t I':ulol' (lo l:ollcdlw ontl ti\'l'relll rL' .. illi.
do IlIlS ult iuro tI'O 1ll)1I , .oI."'a t,'na
unll· II ll\'t'I'
(1m·
llli .. ario tI, JloI:cia cdl o att UI lo pa.:, ado ]lOl' st· flllll'ciollario ;
4." (' 'l,titil':\llo 1111 registo crilllillal
por 01111(' pro\' 111
qll' e tao i '11tll tl· ('111]1:1 ;
;)," 'crtil!:iu II· t"I'I'm
ati, f, ito ao jll'C'l'l'ijll tIa I,'i 110
l'l'CI'uta1l1ClIt(l, 011 11(· tl'l' 'Il\ !'t'lllillo a 1" P C'ti\'lL p( llnliua(II', 110 t 'J'1lI0 (Ia I,'i \'igcnt'
i
(i," <":crtidllll do Itlle ('011 tm' (lo li TO (I,' 1lI11I1'it'llla tio
<li !rido (1 I"" (,I"':l, :-<,' o, l'OIlt'III'I','n1t':-; fOl't'm rI' ('I'vi tas:
"i ,U Q\I:ll'811'Il'r olltroH IllIl'IlIlH'lItO' ('OIll}ll"J\'ati\'1I
da sua
'/I Plll'ill:ull'
I' en'i\.'o'
puLlil'lI"
Art. ;;"1 EncI'l'I':ldo
o ('onpllJ' o, ' XChlill1l O, 'Oll 'III'
1'1 n!tl
(11It ll:W tl'lllllllll
!latilSl't'ito :i.. ('I)IHlil'(ll, til i.rll:ula!l
'1
.,.,
no artt"o pI' ('PI ente,
1';11) I'lliJlil'ado
110 I JiaJ ia tio !III'
'trIlO Ol'l nOIllP
do e:t[t(li(]Hto
(l!lIittÍI]Il,
OHIo III,' til' igtl. do I'll'al, Ilia C' hlll'a ('lIl (III' d ,'am I' 'Ilnil'-. l', :t tinI
<l. 01' III uhlllettido
ao (XIlIII' lia 1'1'}lt't'ti,'a junta d,'
Ilude.
Ar!, 4,0 () .inl'y illl'Ulllbitl" tIa in p ('\.'1 fi ti
(l/lndÍllnto,
. Illl presiclil':i
slIa pI'OV. pmtiea
('I'.i con titnÍtlo
1'01'
~,t)
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a que o presente artigo se refere estarão patentes aos candidatos na secretaria do hospital militar permanente.
Art. 10.0 Para a prova referida, cada um dos candidatos tirará A sorte um dos resp ctivos ponto,
cujas operações começará a executar immediatamcntc no cadáver. O
ponto extrahido voltará para a urna no dia imm diato,
§ unico. Quando a prova se não po:>sa verificar no dia
prefixado por falta de cadavcr, o jury designará novo qia
para ella ser dada, devendo o candidato
tirar somente o
respectivo ponto quando tenha cadaver para 0I> raro
Art. 11.° Os candidatos acompnnlmrâo
li execução
da
proy:t das consideraçõ '5 que entend rem conveniente,
não
devendo ella exceder, comtudo, hora e meia.
§ unico. Findo o preces o operatório, qualquer dos III mbros do jury podo, por espaço de dez minuto',
fazer aos
candidatos as interrogaçõ 'S que ut .nder necc sarias.
Art. 12.0 Para a segunda prova, o jllJ'y tirará á sorte,
cm cada dia, duas enfermarias
do hospital militar permanente, uma de cirurgia, outra d medicina,
m cada uma
escolherú dez doentes,
que s rito convenientemente
nurucrados cm ordem succcasiva de um a d z, dentro de
cada enfermaria.
Art. 1;3.0 I TO ia e hora designados }Hm\ a segunda prova
do concurso,
estando presentes Oíl candidatos que n'es 'tI
dia tiverem de prestar as suas prova:;, cada UIll <1'011('8 tirurá á sorte, em presença do jury, os numero' dos (10 ntes que llH' servirão para exame.
Art. 14.0 Conhecidos
08 doentes,
serão observados pelo' l'CSp .ctivo candidatos
na prcsen~'a do jury, sem <11H'
lhes sejam facultadas qU:tC8qu r informH<;o 'S hospitalar 'S,
passando logo a uma sala eOIl\' 'nicnlt"
onde <limo por
8cripto o qlH' cnte!tchll'clll sohr\' o diagllostico,
prognostico o tratallHmto das dO\'IH'IlS 00' 'rvadaH.
Art. 15." () t(~lIl})() destinado
á L'xp0!ii ':io L'st'ripta dl'
que trata o artigo Illlte(' 'dentp não . "{'c(l 'd :t duas horas,
c dlll'unta dI<, m! eUlldidatos ·('l·fio [lCOIll plIllhados pplos lll')tloro;; do j nry.
~ unico. Concluida a prova, f:; 'rú a e."I'0si{:íto :ttii:iignllda
pelo rcspcdivo
elludidato (j 1'11ori('ada PI' los III -111 oro H do
jllr'y.
J\ l't. lU. fi CondnidHfI as pl'ovas (h, (odos os candidato!'!,
o jUl'y {lroeedor;t li :sua ('JaEl:sifi<'aç,~o,l:!egul1<lo aH regrlll-! in(lit'adaf:i no!! artigos seguinteH .
•\l't. 17.0 A da Hit;('a<;ao dn jury s 1',1. ~';-'J)('ciahll('llte Laeada nas prova8 pratica!! dI' c/HIa \l1ll d(l~ 'lllluidatos,
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tendo comtudo cm oonsidcraçâo
também a habilitações
acadernicas
e militares,
os serviços, a di posição physica
e as mais qualidad s P ssoaes do concorrente
de que houver conhecimento.
S unico. Para o fins do pre sente artigo, logo depois de

o j nry, s dto cntrcaues

constituido

ao respectivo

presidente

os documentos apresentado'
pelos candidatos.
Art, 1 ,0 A votação absoluta s 'r;'L feita por escrutinio
ecrcto, com espheras
branca'
e pretas em tantas urnas
quantos
for lU os candidatos,
tendo cada uma d'cllas o
nome de cada candidato.
§ 1. o Para este {rei to mo distribuidai a cada um dos
m moro
do jury tanta esphcrus branca' ( tantas pretas
quanto' forem os candidato.
§ 2.0 As umas IULO serlio abertas ant s de e haver completado fi votação.
§ ;).0 Aberto o es .rutinio, duas espherus branca
approvam c dua pr 'tas rejeitam.
4.0 As e pherns inut ris s 'rito lançadas n 'tuna urna d
con traprova,

*

~ r).o

O candidato

excluído

não póde entrnr n« . gunda

votação.
Art.
didato'

l!l.o A votnção compnrutiva
',feita
ntre o canapurados
na prim 'ira VOIU(';LO,
em tantas urnas

quantos -lle for m, ('OUl o IlOIlW d· cada mil, di itribuindO'f:;e, )HU',L e te fim, fi (':leIa 1UP11l01'll do .iII!'.)', tanta' e' ph ra quantos os candidato,
endo uma branca • ;l' rc
o

tan t{·s preta
§ \mico.

o-

.

'o C:lt-'O dI' IllJlatc <kt'i<1ir:í o !'uppl IltL' \'0tatlllo p(')n Inl'SnUL f,'H'ma, JI.I':l o q\l' Ih' !'('rào dada,. dnas
esphcra,' }Jn'ta:,; lIllla bl'<Lnc:l ('IHlu pr ·fl'l'j(lu I'IIÜtu ()
<:anelielato que IIlJti\'( I' ·::;t:l ,', ph '1':1.
,,\1-t. 20. }),'poit; ela votac:ILO rclativa ao pl'ime'iro, pa, ar .. e-lia a votar para u ::; gUllelo, dl'pois para () t ')'l'piro, '
aS~llIl t\l\C('l'S~iValll 'lIt: at'· ;l '!assifll'lle;lO
l!t· llleIO: li candidatos.
~ lIui 'o. Consi<l\'I'iL-Sl' :tppl'lI\":lc1o
candidato ({lI n\' ta.
0

(I

"ota)'ào

bl':lllc:l".
Art. ~ I/1 0" al'tos pari 'la, it1e/l)':w <lo canelidato'
;lO
!o\ecr\'to., ma" () S '('I'l tario dll jul'\' 1ll\'I·ll1':i. al'lnl> dI (';\!1:L
~llll:\ dali }l1'1)\'aM }ll'atit':ts, lJl'Jll (:nu;) ,ln Vllt ')11 ,. A a 'tn ,
ti\'\'l'

dna.

e:;plll'ras

o

,ll!Sltrnada

POI'

P~I(). !! 'u pI'pi,l

teul", o~ lIl('ln 1)1'0 do j lIl')',
"; () l'clUl'ttidas
nk li li. "('IHll'ti','l ') lia di!'. l"', li I-' ·ral ,lo

11\1111.tpl'io

da

l)rcl>lll'lI!c

iÍ.cCl'l'1l

gllCl'l':l,

('UIIl

de todo

illfol'lJI!l).lO
O~

ado

elo

"'(I

'cial

,III

l'01l<: II , I),

III ,mo

w:olU}Ja-
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nhndas

das provas

escriptas

c dos documentos

(lUe IwjaH

instruido os requerimentos
do admissão.
Art. 22.0 O unico aviso para a prestação das prova
será aflixado na porta principal do hospital militar pcrmanente, designando
o local, dia (I hora em q ue O~ concor-:
rentes deverão apresentar-se
a (lar as mesmas ln'ov:l~.
Art. :!3. o O eandidato quc, depois d designada a hor.
para pr .stur a sua prova, não comparecer nos dez minutos
immcdiatos, marcados pelo relogio do edificio em qllP eU.
deva ser dada, fica, ipso [acto, exclnido <lo concurso,
Art. :.!4° O" candidatos
clnssiticndos podem l'c(pl<'rcr~
até que lhes compita serem dcspnchados,
para desistir da
nomeaçâo, o que os iuhibirá de se aprosentarciu
candidatos a futuros concursos, mas (lqlOiH de dcclarudos cirurgiões ajudante» temo (10 RCI'\'il' no CXCI' 'ito activo por sei
annos, não podendo n'este poriodo obter a demissão o u r

pas agom A inactividade tcmporaria som v IIC imento ,
§ 1.0 Para a demissâo l:l110exceptuados os vasos provi '_
tOH nas leis o regulamentos
disciplinnrcs do ex 'l'('ito.
§ ~.o () tempo (10 serviço tlt' reservu lIfLO l' coutado pn)'
o período de ohl'iga~';L') de servir no QU1Hll'() activo.
§ :3,0 O eil'lll'giho (Plú houver pertencido :'L rOSe)TI
solicito a dellliHs:lo dqlOi::! de complutur « i" nnnos !lO IJlmdro da ltl'tivi<llule, fita ol)]'ig'~d() ao I:!or\'i~·() (1:\ llll'~ma J"f}serva pol:L parte n·::;tünto do tempo (1'10 lhe faltaI' p:lr
completar lHll1pllo .L qut' ll'ella ('1'<1 obrigado a ~Cl'\·il'.
Art, 25." Ü cirnrgifLO cm t'lIPB· do cX0)'cito, tom:ml
conllCCillll'l1to do procI':;so do COIll'nl'HO (' de (l'HtCs(lllt'r 1'0clama~'õcs a quo elIe tenha d:Hlo logar; junlar III ·lIa fi 'u'
infol'ma~'ào fllndaniontadH,
<)110 s ni sllLnll'ttitla
ú appl'nvH<;ao elo miniHtl'o, para qllP l'Ktn (lPlihl'I'(' ('OlllO .i111~ar ti
jll!)ti<;a, ,,('!Hlo d('pois a dal:i!)ifie:t<;1Lo delinitivlt }lllhlil' .<1
cm Ol'tlClIl <lo 1', 'tIl'eito.
Pa<;o, em 21 (jp maio d(' lH!Hi.
João PI')'I'I'im F1'(l) C&
Pinto ea,~fel1o l11'onco
Jos/I B,~tl'VtlO de Jl!tJ1'I/I'S 0(1)
mento.
Srmlaria

Nos

11'['sl.Hlodos ll('~o('ios lia "uma-h,'\
RI'l,arliriÍo Ilil Ilm'cl ~o 11m'
da rOlllabilidadr Jluhli,'a'
•

tf'l'lllOS

<lo

*

unio!) do artigo 7!l,11tIo )'oglllalll<,nto

n

a.

contahilidadp
publica elo I dI' agll to (II' I H~l, (' na ('ollftl)'
miando, da carta d(' ~ei ~lp ~;} do ('1l1'1'C1Ü(' til 'Z: lwi }l0l' l> II
deterll,lllllL~' qHo a ?)~tl'lh,Ul 'i\o da <1<' 'í';/l, ol'(lillal'ill I (,_._

»

traOrdllllll'lI\

(lo

lllllllStll'lO

dor;

l\egol'Ío[oj

dn

;;11\'1'1','1pHrll

(
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ii.· cri!'

x ')"<:IC10 de L~~)()-l 07, se regule P la tabella junta. que
do pr sente decreto ' haix: ussi O"l\ad:t pelo milistro
secretario cl' ,~t:tdo dos negocio (la gnerra.
O 1I1e, mo ministro e 8C<:1' tario d'cstado assim o tenha.
utendido
faça ex cutar. Paço, em 21 d m: io de
1 ~l(j. - RlU. = José, Estecão de Moraes Sarm nto .
:u; parte
(!

Resumo da tabella da distribuição da despeza ordinaria
extraordinarla do ministerio dos negocios da guerra para o exerclclo de
1896-1897, a que se refere o decreto d'esta data
lmportnnl'ln.JI

De ll<,zn urdinm-la
1.. SCC1' truin d'estndo . . . . . .. .
2."II.:~ttlrlo maior do ixcrcito c commaudos

I

(1\1'1'8

.
mili-

•••....•.••.•.•••••.••.•.••••••••

3." Corpos da divcrsns nrmns
.
1 I'r:u;lIs de gllC1'rt\ e pontos fort ificudo
.
Divcr o l'stalH'h"im into c justiç« militar.
G'" Otlicin
im di l'onilJilitl:lrl·
, iua ·ti\ idad '
t nnporuriu .......................•....
Pc soai innetivo .....
, ..... , .....•.....
,.
Foruccimeuto de pilo e forru en
.
~j." Furdunu-utos
.......•........••••.......
O. Div 1'8118 ,1l·QPl'zIIS ...•..•.•...••.•.......
1. J),'spczns d ' exerci 'io lindos
··
ft

"".0

22:211

120

Uj:OO!, :WO

~.jtl~l:ll~I:,:12

11 :711

7~O

f,1!I:21O 112

'.0

0

P:lÇO,
li

rn 21 c1 mai« d

1 !lh.

= ./0. IÍ i'A, l·,ifl ele fllo-

-3(1)·lIIl'l/tO.

:1. 0_ J)irrr~ão da 3tllllilli Ira~~o militar -, e tão do gabill II
n\l'Jll •• ('rl('hrl\llo ('"Ir(
n mini tl'I'ln 111\ lI~rr 'e a ('1I1111111nhill
rc'al dll ('l\lIIllIh., 41., fp!'!'III,orln 'li 1.(' .1Hlrn ri' IIlar a ta. 1\
.. ~n"dl«:õl' cio Iran 11111'11' ('rrl'dllallo
IlIIr '011111 cio 111('''1110
II1lnl t('rlo

o
no

I'

mp nhia rl'ul llo

01111

n lo a

JIlUlll

('ami'·:lIltu-

~08
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gem de regular as taxas e condições dos transportes
effectuados por conta do mesmo ministerio, accordam no seguinte:
1.o A companhia real dos caminhos de ferro portuguezes torna extensiva aos transportes
de todas as mercadorias expedidas por conta do ministerio da guerra ou repartições d'elle dependentes,
a reducção de 50 por cento sobre os preç'os da tarifa geral que esta estabelece
para o
transporte
de material ele guerra.
§ 1.o Applicar-se-hão
ás mercadorias
acima referidas
as tarifas especiaes estabelecidas,
quando o preço d' estas,
por inteiro, seja mais barato do que o preç'o da tarifa geral, -com 50 por cento de abatimento.
as substancias explosivas que serão
§ 2.0 Exceptuam-se
taxadas pela tarifa applicavel, com 50 por cento de abatimcnto.
2. o A companhia real dos caminhos de ferro portuguezos torna extensiva a rcducçào de 50" por cento dos pre~'os
ela tarifa geral aos seguintes individuos:
a) Aos mancebos que vão apresentar-se
á inspecção (10
recrutas,
ou regressam
ás torras da sua naturalidade
depois de insp0ccionaclos, quando seja o ministerio da guerra
que tenha de pagai' estes transportrs;
b) Aos mancebos que vão apresentar- se com as respectivas guias aos seus regimentos;
c) Aos eorreios do ministcrio da guerra em serviço do
mesmo,;
d) As praças que vão matricular-se,
por ordem do miuisterio da guerra, nas escolas civis prepm-atorias
para os
cursos das diffcrentcs armas e serviços do exercito.
3. o A companhia real dos caminhos d ferro portuguozes mantem ainda fi rerlucção de 50 por cento quando,
por convenicncía
do serviço militar, seja noccssario
que
qualquer praça viaje em classe superior ú que compete {,
sua gradnação.
4." Igual rcducção faz a mesma companhia
nos pl'eçol>
dos transportes
de todos os militnres,
com rxcepçtLo unicamente :
a) Dos que viajam para goso do licença registada
ou
de favor;
b) D.os ql1e são tranfcridos 11 seu pedido.
§ nmco. Quando as licenças rccristadas for .m conccd idll~ a pl'a~'l\s de pret qn vão para as t rras da sua nuturalidade P lo tempo que lhes faltar para a pas aW'Jl\ {L
reserva, será o transporte
taxado com 50 por couto d
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abatimento,
uma vez que nas respectivas
guias e requisições se mencione aquella oircumstancia.
5.0 A mesma companhia mantem a concessão do transporte gratuito aos seguintes pesos de bagagem:
xuegrammaa

Officiaes gen raes. .
Officiaes superiores....
Capitães. . . . . . . . . .
Subalternos
.......
Praças de pret . . . .

....
.
....
....
....

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.......
.......
.......
.......
.......

.
.
.
.
.

...
...
...
...
...

200
120
70
50
30

O peso excedente pagará o preço inteiro da tarifa geral.
6.0 O" tran port s do solipedes que seguirem pelos
comboios ordinários
de grande velocidade
serão taxados
pela tarifa de P quena, com o abatim
nto de i">0por cento.
7. o Em compen ação d'e 'ta' cone sões, declara o ministerio da guerra que effeetnará
pelas linhas ferreas da
companhia real dos -aminhos de ferro portugueses,
com
exclusão de quaesqner outras via terr stre ou aquática ,
todos os transportes
que tenha a faz 'r ntre dua e taçõee
servidas pelas linhas da r ferida companhia, ou ntre ponto <lU tenham communicnção
pelas me ma linhas directamcnt ou por meio das nas affiuent s on combinadas.
§ unico. Exceptuam-se
d'e t compromisso o transportes qll , por cau a de força maior, tenham de fazer- 'o por
outra via,
os que, por eonveni ncia do erviço militar ou da
anstrucção da tropas, o mini t rio da gn rra ntenda dever
efl'ectuar p la via ordinaria na suas propria
viaturas •
. 8.0 O minist rio da guerra reconhece o di!' -ito qu a siste
a companhia
r -al do' caminho'
de ferro pottuguezes
de
exercer a na. fiscalisacão sobre os m ios bilhetes com que
vill:jam o officiaes lU traje ivil e as pra~a8 d pret ti' 'armadaa, de oquipadas ou à paizana, e dará a' instrucçõ s
necessarias para qu , tanto un como outro', comprovem,
empr qu III' for pedido, o dir ito á reducção, apresentando o seu bilhl't, d id .ntidnd , gnia de marcha ou outro do 'um ento equivalente.
Por ~H1a parte a companhia
r~a~ d siste (1<, toda a fiscali 'al'à
obr' Os ofHciac que
VtaJam fl\t'datlus, e a }H'llj,':l,' de pr t armadas ou quipadas, <llll' unicaml'lIt.
(h'vcmo aprl's 'nlm' o seu lU 'io bi111 ,t de caminho de f 'ITO.
n.u O mini terio d:~ glll'I'l'3. a companhia r 'ai t: 'tab lcccl'ao d . ('oIlUl1nIU ltl'l'Ol'do os modelo
d rI qui i\: o, ('
nesse ~ellttd(), () mini 't rio da gll '1't,:1l dará instl'llc!:õ
paI'a
qn' sejam pr' 'nchida
'olllplela
'Iaram 'Jlll, de fúrlllll
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que não possa haver duvidas sobre as condições da viagem e qualidade dos passageiros,
sob o ponto de vista d
tarifa a applicar.
§ unico. E concedido o praso de seis mezos, a contar
da data da approvação d'csto convenio, para se gastareu
os modelos actualmente em uso.
10. o A companhia real deverá apresentar na secção de
transportes
da administração militar, até ao dia 30 de cada
mez, as contas e documentos comprovativos
dos transpcrtes effectuados no mez antecedente.
§ LOAs referidas contas serão conferidas ató ao di,
10 do mez seguinte, a fim da companhia poder receber a
importaneia
que lhe pertencer.
§ 2.0 Nos primeiros dias da dezena immcdiata se 1'8s01verão qunesquer differcnças
encontradas
na conta pugn.
abatendo-se
ou abonando-se na primeira conta que a COll!panhia enviar a totalidade das diffcrenças encontradas.
11. o As duvidas qne se suscitarem na interpretação'
ot
applicação d'estc contrato e sobre as qua ::1as partes illh
ressadas nrio cheguem a aecordo, serao submcttidus
a ur
tribunal composto de dois arbitros,
um nomeado pelo ministerio da guerra e outro pela companhia
real dos ca minhos do ferro portuguczos.
Quando seja nccessarío, será nomeado pelo juiz do tribunal elo commercio um terceiro arbitro, para d sempute;
12.0 O presente contrato s n't valido d 'sele 1 de junho
de lS9G, e considerar-se-ha
cm vigor até que uma di
partes interessadas
o denuncie, por escripto, com tres mezes de antecedencia.
Direcção da administração
militar, em 2 de mn io tI
1 9G. =-_ Pelo ministerio da gLwrra, Julio Carlos de Ab7l1
e Sousa) coronel
artilhorin., dir dor da administracã
militar = II. E. BO//el'
.1I1a/wfl Paes de Villas BO(l.~.

ao

4-. o -

Direl'~ão da adlllinislra~ão llIilililr-Srr~ão

tlu gilhilll'lC

Determina
Sua Magestadc
EI·Ilci que o tt'aw;portn d
pcsso~l e lllat~l'ial nos (·<tminhoR de ferro ~.ia l'Pgnlml
pelas lllstrllC~()OS qnc seguem, tlov -ndo tOl'llH1'-S nhl'ignto-rio o uso do~ novos modelos de l'('(l'tÍsi<;ao a partir do di.
2 de no\' 'mhro do corrente ::umo, 1'('11<10 os a(·tllal:~, ('nj
uso é permittido atú {(quella <lata, pt' lt'lIchido::1 tallto Illl:mt
possivel, Plll harlUonia ('um o prllcl·itnado Jla~ l'et'cri(lH~ i

!itrucções.
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Instrueeões
parn O lH'eellchillleuto
das requlslções
pnrn O transporte
d(' lIc~~olll (modelo 11.° 1)
{a) Repurtição

que requisita
o truusportc ;
ou direcção
:í. qual se requisitu ;
{cl Dcelguaçâo tia classe;
~d) Pesssoul a quem se refere n requisição;
(e) Nutureea do serviço
quP Vil.' des .mpcuhur, 011 motivo que autOl'i~a u requisição;
(I) Quantos logures de cudu clusse ;
(q) A~~igDatura. de quem rcqui~ita;
(It) I'uru ser preenchido na estaçito que fornece o trausporte.
Dcve atteuder-sc ao sei;uinte :
1.0 Quando a requi~i<;ão for para officines. I'argt'ntos ou a estes
~qll} parados, que marchem isolados, deve, em scguidn
ao posto,
dll(ilc:ll' se o nome por extenso c, quando for P:U·'l qualquer outra
~l'~,
cm seguida ao posto indicar-,c-ha
o numero,
l'o1llpllllhia e
.:numt'ro de mutriculu .
• ~:. (jU>\I\do for para força" devidamente
comlll:IIlUada8, deverá
ln<!lc:n'He o posto e o 1I01l\(' do rl'~p('cti vo COIllIllIllHlantl', e cm segUf(la, por extenso, O numero de íudividuos de cada classe que
eOlllpoclll a referida fOI',II.
.
. ~t".' as rcqni~i\'Jc" (IUC comprehendercm filhos, serão estes elasIhc'vlos pomo menores, quando
tiverem
de tres a sete unnos ; e
-etJlnO muioree, os que cxced~rt'lIl «sta ultima id:tde.
4/..) Companhia

11l~tJ'lIl'\,Ô('Rl)1U'!L ti
}Inm

o

tl'l\lI~1I0l'tc

11l·t't'IIClliIllCllto da~ T('(Juisi«:õe
.1(' IIIllt('l'inl (modelo II.~ 2)

a) Rcparti~ão <{IH' n!(plÍ,it:t o transporte;
/..) t'ompllnhi:t 011 dircc<;iio A qual e rcqllbita;
«:) Gralld\J 011 pCqUCll:t yelocidlLde;
(d) I )eEligna<;:l() do numcro de volullles e dl\ qualidade
1!os 1I'('lJC~ cOlltido~;
(rj Allctoridndl'
a qtH'1II í' dirigi\la
fi) \sijignatura
de qU('1I) "'~i(lli~it,\

doo arti·

li rcrnC8S:1;

o tl'llnsportl';

(91 Para ~cr prcl'lIchido u:t P tl\<;:lo qUlI f01'1H CP o 11':111 port '.
As r(,IlIl'~ '!li> com P('S<l eX('('dl'nte :l 1,) ki lo "r.1l11 11111 ch'vem ser
]('spa('hl\das cm PC(I'IPIlI\ vpl!H'j(ladl',
Os olip!'dcs sito COII~idl':'I\llos IIIl1tl'riaL t' n 1'p(\lIi iç:1o do seu
r-..l1l8porte I! f('it:1 n't' te IIHHlt'lo e ('11\ PC(l'l('lla \'eloci\l:tdc.
lnst ru(·t:ô('S 1!'('rR.'S
1.· '\6 requi içiil'iI C()Il~ÍlI!'ralll'sc Bt'lI\ valor:
. a) He não csti\'cn'm
dt'\'idallll'nt'
prec)}('hitIIlB

em todos o seu

JZert~8 ;

~l~,.~\l

conti\'crt'1Il

,

_ e) ,,'

l'tnt'llfl:ls

lIi\.o eSlin'rcm

ou ra urns que

n:!.n I' (l'jllln

re al\'a-

h'lO IislIdas l'mll o 8<'110 !ln. repnrti<;i\o requi.
11'0 pu
uir, le qu ' ti' farl'l expressa m('n-

:ãt;:_ntc, snho o caso de o
'-' ...

~
b

.,.

<.:~estaç~o a que

QUI8IÇil.O onginal!'

c reCJuiait

B'rlí
pr Bent.'\(la.
duplicndo
para. cm troca c l'C'
de Cllminho do fcrr~.

O com(ll·t<·ntc

Cl' o T('specti\'o bilhete

() transporte
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3.a Os talões ficam em poder da repartição requisitante,
e devem ser enviados, até ao dia ~O de cada mez , li secção de transportes da administração
militar, todos os que dizem respeito 1108
transportes
effectuados no mez antecedente,
tanto os de material
como os do pessoal, em substituição da relação pedida na primeira
parte da disposição 4.' da ordem do exercito n.? 19 de 1895.
4." Quando o transporte
do pessoal deva ser pago por conta de
outros ministerios, em conformidade da lei, será esta circumstancia
mencionada
a tinta vermelha no alto da requisição original e ua
duplicada.
5." As requisições (modelos n.O' 1 e 2) devem ser no formato- de
meia folha de papel almasso.
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Om)E~I DO EXEHCTTO
5.0~Dirccção

da allmillistra~áo militar-

.T.O

1(,

2.a I\rparti~ão

Declara-se:
1.o Que o preço por que saiu cada ra<;[o de pão forneciclo pela padaria militar 110 mez de abril ultimo foi de
37 róis.
2. o Que o preço das rações de forragens no mesmo
mez saiu a 2Gf>,"*'* róis, sendo o grão a :WD,20 róis e a.
palha a GO,15 róis.

Jos6 EslevíJo de Moraes Sarmento.
Está conforme.

o

director gera.l,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
8 DE JUNHO DE 1896

ORDEM DO EXEROITO
(1.- Serie)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

Carta de lei
Secrelaria d'estad« dos IH'gocios da gllerra-ncparli~áo

central- 2.:t Sec~áo

DOM CARLO , por graça u Deus, Rei d Portugal e
dos Algarves, etc. Fazemos sab r a todos os nos os subdl~OS, que as côrtes gera s decr taram e nós qu remo a
lei seguinte:
.
Artigo 1.0 E approvado para. reco r n' ste r ..ino e seus
d~minios o codigo d justiça militar que faz parte d' ta
lei .
. Art. 2,0 Emquanto nao for publicado um codico de ju tt~~ militar para a armada,
ao" crimes comm -ttido por
I~lhtar s ou outra
p 'S oae pertenc nt 'S ,t armada, que
tIverem I gislaç! o no pr
nte codigo, . 'mo npplicuda
as
Sltas di posições.
§ unico. A todos os crime contra o dev r militar maritimo que nao \stiv rem compr h ndidos na disposições
do codigo de ju tiçu militar, serao applicadas
as I i qn
estão actualm nto m vigor.
Art. 3,°
gov rno fará os rcgulament
' prc i o para.
Cxecnçao do código <1' ju tiea militar, fixando n r eras
que, nos
tab I ecim ntos P Me militar
,li 'v m b 1"
~ar-,se qu:~nto à s puração dus pr (), sua aliin nu ÇiLO,
l~~f\'ne l' rnstrucçã , tanto int llr ctual c prof
ional como
19lO 11

moral,

h 'm

Il

im

qUiUlto

ao methodo ('

Cllçao dos trabalhos
'
tabl'lec 'ndo a p na
re~ COr""
l'
. f racçu'~ .
." pOl1u.1 '11t 's. 'á (1\'1'1'
'1\
ln

{'Xl'-

di ciplina-
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Art. 4.0 É auctorisado o governo a rever e modificar o
regulamcnto
disciplinar do exercito, para os effoitos do artigo 6.° elo coeligo de justiça militar.
Art. 5.0 Fica revogada a legislação em contrario,
Mandâmce portanto a todas as auctoridades,
a quem o
conhecimento
e execução da referida lei pertencer,
que a
cumpram e guardem
c façam cumprir
e guardar tão inteiramente
como n'ella sc contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro o secretario d' estado dos negocias da fazenda,
e os ministros
e secretarios d'cstado dos negocios do reino, dos negocias
ecolesiasticos
e de justiça,
dos negocias da guerra e dos
negocias da marinha e ultramar, a façam imprimir, publicar e correr. Dada no paço das Necessidades,
aos 13 de
maio de 1896. = E~-REI, com rubrica e guarda. = E1'-

nesto Rodolpho Hinize Ribeiro = João Ferreira Franco
Pinto Castello Branco= Antonio d'Azevedo Castello Bramco = José Estevão de Morae« Sarmento = Jacinto Can»
dido da Silva. - (Lagar do sêllo grande das nrmas rcaes.)
CO])JGO DE JUSTIÇ.\ IIIUT.\H, A QllE Sf; HEFERE A UI' 1)'1\8'1'A DAr,',\.

LIVRO I
Dos crimes e penas
'l'I1'ULO I
Disposições geraes
CAPITULO I
Da criminalidade

e da responsabilidade

criminal

Artip;o 1.0 O presente codígo reguln :
l,o As infracções que ('011 itituem
rim \S I'SS >lleiallllcnt.·
militares,
por violarem algum dever exclusivamente mihtal' ou por offendcrem dircctam nte a segurança ou a dis-

ciplina <10 excrcito ;
~.o As infracçõos qlltl, em rnsuo (la qualidndc
militaI'
dos delinquentes, ou do legar ou circumatnnci.u em que
são connnettidas, tomam o caract r d« crimes militarl·t4.
unico. São cousidcrndos crimes .ssenciuhnente militares, pnl'a todos os cfi' itos Iogacs, os pt' vistos nu c:1pitlllo t

*

do titulo II cl'estc livro.
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na lei miArt, 2.0 As accões ou omissões incriminadas
litar reputam- l' ~oluntarias, salvo havendo prova em contrario; mas, quando constitu em infracção d algum dever
exclu ivamente militar,
são puniveis ainda que por sua
natureza csp xcial nfio possa prcsumir-s
quc foram praticada.' por von tarlo do agcn te.
Ar-t. :3,0 As disposiçõ S (h 1 ,i penal militar são applica'V is (p1e1' os crimes
sejam conunettidos
111 território p01'tuguez, quer em paiz estrangeiro.
Art, 4." Ao crimes ]Jor violação da lei g eral,
tidos por militar s ou outra p' oas pcrtenc nte
.ito, sao applicaveis as di ·po:::.i<;oesdo código penal
quanto a respeito de situilhant s crim 's não for

no presente

comm etao e. erem tudo
alterado

codigo.

Al't, 5,° A violução d
eomm ttida por
ll~ilitar .s ou outras pc soa p rtvn -nto ao exercito, "pnntda em conformidud
d' -s 11 lei') em tudo ilq uillo que
não for alterudo por 'RtC .odigo.
.
J~rt, !i,1) As infraccõe» d cl v r militar qne o prc ente
'eu(hgo nào comprehende,
l' as transgrc:
sues de policia, ii.
lllmi(las vm conforuiidade
dO>t r culamentos disciplin: r s,
~ 1,<> r~() igualm 'lIte pnnidas
m l'unformidad('
do'
ln 'SIllOS r gulallléllto
, a' viola 'o\':-; da l·i g '1'al ú de CJ.ual(1I1l'r lei ('spe 'ial, exct'pto a d' 'ontrahando
'caminho,
(I~U\l)(loo fa('to prohibi<lo n;w etej:l el:ipet'ialm nt> pr ·visto
11 este co<1igo 'uni ':1m nte 111\,corre 'polltln,
p 'na d multa,
~ :2," A p\'na !)fl'rida ptll' tl'an.'g-1'c sá <lo l't>gulam '11tO!; ,lisciplinul't'H llau pr!'j !ldica o l', Pl'('icio d:l fi çao puni
(~llall(lo, po tc1'iOl'lll lIt , . l'l'(,OJllltH;<l qm (I fa to (pl(' 1ll0ttvou :l P 'na, ou p l' si ou }>!'Ias lm<lS t'it'l'um,;tan('ia',
h'm
O ca~'at't '1' de cl'ilUl'; ma , I'm tal c< SO, a P 'JHl di eiplinal'
snffrlCla devc fi r tomada em ('011. idcl'l ~~LO para a applica-

a

(;1\0 tl:l pt'Tla dl'flllitiva.
Art, 7.') Otl tribunal'
POSi,ÇOI"

gl'I':lP.

qu

H\'

militar ' d(>V'01 ob' '1'\'11.1' ai:>,li (,Ol1tp'lll )lO titulo I do livro I do
ao.'

l'O(l!go !J<'llal, l'l'latinl.
salvtlH ti 1Il0d il;('a 'I)
19o e d 'signadallH'nlt
110 arti('o
\
'>
~
.J. l'l.
," A ü'ntativa
de crillw
'Sl'J\t'iahncntl militar ú
l;()mpr' lHUli\'{>l, fl'lal!{II!'1' qn ('ja a p na qll COI'l' '~r"n(b
por Il i ao ('l'illll' l'ml.lIllllllado,
.
Al't , q
o J \ I:QIlllll"U'
'
"
o 1l:lr:1 o ('ollll1wttim 'nto di qual(lIIpr d
'
'}H" \'i 'to lias H\,('('U
' 1
ti
C"llIlC'
J II I' lY (lu (·lll)i.
t 11 lu'
1
'
,
t " .1
o htn o 11 u' . tp livro li pllnicla ('01110 'rinw fru •
l,luo e ,'l 1)1' 0pUSJ<;lI0
':\
•
l'
,
'OlUO tcntatn'(l
l C::'W '}'1111(',

:t',
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§ unico. Existe a conjuração, quando duas ou mais pessoas se concertam para a execução do crime e resolvem
commettel-o. Existe a proposição quando o militar, que
resolve commetter
crime, propõe a sua execução a outrem.
Art. 10.0 Nos crimes previstos n' este cocligo nunca é
causa justificativa do facto o medo, ainda qu seja insuperavel, de um mal igualou maior, imminente ou em ('0meço de execução.
Ar]. 11.° Alem das circumstancias aggravantes mencionadas na lei geral, são também consideradas como taes,
em todos os crimes previstos n'este codigo, quando não
houverem já sido especialmente attendidas lia lei para a
aggravação da pena, as seguintes:
1.a O mau comportamento militar;
2.3 Ser o crime commettido em tempo de guerra;
3.3 Ser o crime commettido em marcha, em s rviço ou
em rasão de serviço;
4.3 Ser o crime commcttido na pr sença de algum superior;
5.3 Ser o crime commettido
por meio da imprensa ou
por outro qualquer meio de publicação.
Art. 12.0 Nos crimes previstos n'este codígo são .onsideradas, como att nuantes, unicamente as circumataneias
seguintes:
La A pr 'stação de serviços relevantes á soei dade ;
2.a O exemplar comportamento militar;
3.3 A menoridade de dezoito annos ;
4.3 A provocação, quando consista em pancadas ou em
offensa grave li honra do ag nto do crime, conjuge, ascendent S ou descend nt s, e tenha sido pruticado
crime
em acto seguido li mesma provocaçf ;
:).a A reparação (lo damno, cspontancu ant rior a qualquer procedimento criminal;
6.a O cumprim nto ela ordem do superior hierar ·11i'0
do agente, quando JI:tO baste para justificação d' ste ; .
T," A aprl:l entaçâo voluntaria ~lS nuctoridades,
nos ('nmes a qt~\ corresponda a pena de deportação militar ou
outra maia grave;

°

°

8. a A embriagues,

unicam -n te quando

O

a" nt \ do

(~)'i-

me tiver sido provocado por pancadas l'l:ltm7do j:'L «brio ;
9.:1 E, finahn mtc, qualquer outra circumstancia d igual
natur za e analoga :lS anteriores qu', P0l'V nturn, diminua a gravidnd do facto crimino 'o ou dos tl 'US r sultados.
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CAPITULO II
Das penas, seus effeitos, execução e extincção
Art. 13.0 As penas que, pelos crimes comprehendidos
r applicadas, como principaes,
ão :
n' est codigo, podem
1.a Morte;
2.:1 Prisão maior c ellular ;

3.'~ R clusão ;
4.a Presidio militar;
5. a Deportação
militar;
6. a Pri 1lO militar;
7.a Incorporação
em depo ito disciplinar.
§ unico. Das p na e 'tau I scidas n'e te artigo são e pcciaes parH, o' officiaes a pri fio militar,
para as praças de pret a deportação militar e a incorporação
em deposito disciplinar.
Art. 14.0 As p na' que p .los tribunaes militares podem
ser upplicadas, como acce oria,
Ao:

1.a D grcdo ;
2.01 ExautoraÇrlO
3. a Demissão

militar;

;

4.:1 D portnção

militar.
unico. D'estas }J na '. efip icinl para o ffi .iae a dellllssão,
para as praça de pret a II portação militar.
,Art. 15.0 ... 08 ca os em (lue a. lei
tab lec ou auctorlsa a applicação da p 'na imm diatamente
inf rior a uma
outra, será obe rvada a ordem de proc dencia estab locida
nas seguint.'
calas graduada
:
Escala 1.":
1. a Morte com exantoração ;
2,1\ Prisão maior .ellular por oito auno , 'e~nid:t d • d gredo por vinte annos, com prisão 110 lo ar do tI gr do
até dois annos ou s m .lla.:
.:3" Prisão maior cellular por oito annos, .'t'g'llida d dgredo por <lOZ\' annu i
a
4. Prisão mai r c .llulnr por
i, annos, s 'O'uida d d
gr _d.o por dl'Z anno!!'
. e' Ilular por quatr anilO', i'1'O'uilla d '
1 o'~l)'!'t
. 1'18,,0 lllalOr
(l'~re<l() por oito annos;
~.: ~~i ~o ,mail,H: l'l'llulal' ~l~ Ilois a oito filmo. ;
. I 1 NndlO lluhLar d· S IS JlH'Z
IL t I'l~:1\111\0 j
a
· Pri ao militar ou incorporação cm d~po ito di ('iplinu1'.
E cala ') •.

,*

T

La M(JI~~:,
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2.ft Rcclusr::o;

3.ft Presidio

militar

ele seis annos e um dia a nove an-

militar

ele tres annos e um dia a sois an-

nos;

4. a Presidio
nos;

5.:1 Deportação militar;
G. a Presidio militar (10 seis mezes a tres aunos ;
T:" Prisão militar ou incorporação em deposito disciplinar.

§ unico. Na 2.:1 escala, a pena de presidio militar de
seis mez '8 a tres annos considera-se immediatamentc inferior, não só A pena ele deportaçào militar, imposta como
pena principal,
mas tambem ú de prelúdio militar de tres
anHOS e um dia a seis anHOS, 11 qual n/Lo púdc ser substituida pela cleporta~ri.o militar.
Art. 16.0 Ü condenmado li pl'na ele morte por 'ent nça
dos tribunaes militares será fuxil.ulo.
§ 1.0 A P 'na, (IG morte importa a cxautoração
unicamente quando, por disposição especial d'cste codigc, assim
for determinado.
§ 2.° AOi:! menores CJ UO, na data <la pl'rpl'tra<;fio du crime, nito tiverem eomplctndo dezoito anHOS, não serA imposta a pena dl' morte, a qual spd ~uostjtni(la P sla immediatamentc inferior.
Art. J 7.° Emquanto nào estiver cm inteira execução o
systema ponitcuciario, aos réus cond mmados pelos tribunaes militares, a quem couber a pen;t de prisão maior ccllular, será esta imposta, mas nas sentenças condemuatorias sorrio rL'speetivHmonte
impostas,
em alternativa,
as
seguintes :
1. a l?l'ua fixa <1l' degredo por vinte e oito annos com
priStLO no legar do degredo pm' oito a dez annos;
2.:1 Pena fi.-a <10 !legl'\'do por vinte c ('iII '0 anuo:>;
H.a P\'na :fixa de dl'gl'e<ln por vint annos;
...J.." Pena fi.-a dI' d('grNlo por (lllinzo :lllllOS;
õ. a Degredo t<'ntjlorario.
§ lmieo. A l'OnÜPlllna\,.Lo pnt altt'l'llativa impõ' ;tO~ l'Ú\lS
cOlldenmac1os a ohriga,(:fio t1 eUlllpL'ir na ua tOinli<l;vl\'
qualquer <las pC'nai:! alü>1'nativ1tllH'll te 'ol1lllliJt:ulai:i 1111 il 'Jltcn<;a.
Art. 1H. o As ]H'lIHS dI' priHlio maior l'd]lllal' l' (kg'l'u!1o
serfLO reguladas,
(111,tnto á Hlt:t llatlll' 'za, durac'lo ctr,itos
e ('(1'1 ivaleul'ias, p >las di,;poi3i<;oes do co(ligo p:naJ.
§ llJli('o. li~stas 'ppnas, (> a de prisn.o maiol' tl'lll)lomria
cstahdecida na lei gl>ral, ~l'l'ã() cumpridas UOl'l 'staol'l 'l'Í-
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mentes pl'naes civis, em conformidade
com as disposições
do co(Ligo penal e respectivos
regulnmentoe,
c produzirão
sempre a exautoraçào militar.
Art. 18,0 A lwna de rcclnsão consiste no cncerrmnento
por vinte e cinco annos em ('as~t ou quarto, para eRS fim
cIp, tinado P lo governo, «m umu fortalezn (la' possessõ s
de África, com separa('ltO do condemnndos.
§ unico. Do cumprira nto d'esta pena resultam os ,'egnint "S 'tl'eitos:
liminuçãc (los quadros
do exercito
o
p~r(b do direito dI' haver r "compl·ns:ts por serviços ante1'101'e I:; ,
A1't, ~o,o A ))(111:1 de pr .sidio militar consiste no encerr~tnl'llto
em um cstabelvcim 'IÜO cellular, para 'SSl fim designado no contin .nte <lo reinu, ]>01' tempo Ilho inferior lt
:.;'is mez 'H nem superior a nove nnnos, com ohrig'Il<:i"o de
trahalho para :U:l }l1'1l.<::hldo }ln't c absoluta IH~Jlal'a)r o do'
condemnado
fóra das horas (h" trabalho ou de instrucçàu.
1,0 A pl'na ele presidio militar ele eis annos I" um dia
a ,llOve anno tem .omo accc ssoriu, }ll ru o oílicia 1:\, a elo11118no, I', pam ai'! pl':l):lS de pl'd, :L (lepol'ta)ho militar por
telllpo igual no de P" ,~i(li() ('JIl q Lp fol'l m l'on<1 mn:1(la ,
A pl'n:L tIu Jll'l.:-;i(lio mili til I' (1.. tn's allllO 'um di:t
a sl'i" :.tIllIOS inhaoilita
o ollici,tl (I ' ::<\'1' prollloviuo,
:-;nlvo
por distill '<;fio em campo (1.. l,ilüdllH, I', <{uund I iIllJloi'!ta. a
pr;~c:as ell' pr t, produ", a lJai,'a d(' }ln to e t('Jll t'OIllO it<'t'l' 'sorJa a pl'nit de tl'l'S aJl1los ele dl'lHlrtaç:lo
militar,
~ :L o Do t'ulllprimento
<la }ll'na (}" ]lI' si(lio lJ1ilitar lHtO
l'('Su!ta incapacidacl'
alglllll,t ei\"il nem inhabili(liI(l(' para II
servIço militar;
I', (lullmlo
I' ta
ppna for :t}lpli('a\b pm'
~~cn~s d' tl'\" /lnllml, !'ó prodl1z a h:ti. 'Il. dI' po 'to, 'I as1l1Lfor c 'pr(\ S:tIl\l'I1tl' ti ·t '!'1llill1ldo lia S<'I\tl'IH':t ('onclpllllla-

*

* ~,"

tOl'in"
Art. 21." A jwn:l lho <l('pOl'tôl<;'11l militar ('()n",isll na
tl'<lnsf ....l' 'lIeia do vl'viljo militar do <',- 'rcito (lo \'(,ill() )lara
~' ~l(>,algullla da' prO\'illl'ia, ultt'/llll:ll'illil,
por (c'mpo llltO
Illfl!l'101'

li Ü'q;

IIl'm

(','('('U('III('

;~

<1(,,,

:tllllll',

~ L.0 Da impo, i):1.o (1'1' ta }lenlt 1'(' IIlll1 haixa a, pu to,
~l1as nenhuma ill<':ll'ill'iuadl'
llIilitar 01l ('i\"il Jl III }I(II'<I;I <1.'
Clll)lO <1e ~ '1'\'i('o,
,) o ('
')'
'I
1 )./.
l'i -,
, lIlI ItUI' qll
1'~(lV('1' 110 11 tnulllll'
• ('l1mpl'l!'. p"1Ia
~ \' (ll'porta 'ao l' j~II' julg'lldo ilH'it}l:til (lo
I'\'i(
lIIililll' 1'(,la
l de Hltu(l(., colttinllan'
1111mI' IUI II1'l 'ilj('ia , (ldido ,I
qUI{ <lllPl' t'. tlllJl J ' 'illl 'lIto (/lL rf'pal'ti 'HO militlll\
11I dtelllPl'nhlll'á, () 'I'\'il'o ('Olllll'ltivl'1 ('om
n t'ldo l'hv jco
.
'"
, a t'e liI'
tllUlll' a pl'lUl
'lll (III' (' ti\' ,}' '(l11el lJIllu(lo,

.JUllt

II

I
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§ 3.° A pena de deportação militar não poderá ser imposta aos militares que, no acto do julgamento, forem menores de dezoito 011 maiores de cincoenta annos, devendo,
n'esses casos, ser substituída pela immediatamente inferior.
Art. 22. ° A pena de prisão militar consiste no encerramento, por tempo não inferior a tres rnezes nem superior
a seis, salvas as disposições expressas no artigo 45.°, em
<casa para esse fim destinada em uma praça de guerra.
§ unico. Quando esta pena for applicada cm substituição, nos termos do artigo 39.°, o minimo de duração será
regulado pelo que dispõe o artigo 98.0 do eodigo penal.
Art. 23.° A pena de incorporação em deposito disciplinar consiste na transferencia, por tempo não inferior a
tres mezes nem superior a seis, salvas as disposições expressas no artigo 45.°, para um corpo militar sujeito a r gimen especial de instrucção e disciplina.
§ unico. Quando esta pena for applicada em substituição, nos termos do artigo 39.0 o mínimo de duração será
regulado pelo que dispõe o artigo 98.° do codigo penal.
Art. 24.° A pena de exautoração militar consist na
-expulsão do condemnado das fil 'iras do exercito.
S 1.0 D'esta pena resultam os seguintes e.fFitos :
1.0 Suspensão do exerci cio dos direitos politicos por
tempo de vinte annos ;
2. ° Eliminação dos quadros do exercito c perda do direito de usar uniformes, distinctivos, insignias militares ou
condecorações, e de haver r 'compensas ou pensões por
serviços anteriores;
3.0 lnhabilidaüe para o serviço militar.
§ 2.° A exautoração, quando for acc sssoria da pena de
morte ou das penas d .prisão maior c -llular, degredo OU
prisão maior, impostas por crim s não ss mcialm nt militares, resultará da sentença cond mnatoria, logo <Ju esta
transite cm julgado, indcpendentem mt« das formalida<les
prsscriptaa nos regulamentos.
Art. 25.0 A pena de (lt'missào consi t na p nla do
posto e da qualidade militar,
do dir rito d u ar uniformes, distinctivos, insignias militar s ou -ondocoraçõos, e
de haver recompensas ou P nsõ s por u-rviçoa IlllhriorC\s.
Art: 26.0 A condernnação
do algum off .ial, pl'O~ rida
por tribunal competent , por algum do crim
do furto,
roubo, prevaricação, corrupçso, fal idade burla
ahn~()
de confiança, })l'?duz a demi são, qualquer que jl~ I~ pCl~1L
decretada na lei, em todos os casoa m qu I o nllmst 1'10
publico nccusa ind spend nt mente da accu ttç'ão da parte.

1.' Sede
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§ unico. A condemnaçfio
l~s mesmos crimes, produz
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de alguma praça de pret, pea liaixa de posto em ídenticas

circumetancias.
Art. 27.0 Os eff itos elas P nas estabelecidas
no prese~1te codigo resultam
innnediatamente da disposição da
leI, e são conseqnencia
neceasaria da coudernnação, independentemente
de qualquer declaração na sentença.
Art. 28.0 Os officiaes ' praças não combatentes
serão
equiparados,
para os effeitos pcnaes, aos officiaes ou praças de pr t combat nt s, conforme a gmcluação que lhes
comp tiro
§ unico. A m sma disposição se observará com relação
aos prisioneiros
de zucrra e aos emigrado
politicos qu
e~tiv r m sujeitos :í, auctoridade
militar,
onforme a categoria qu lh s for roconhecidn p lo gov roo.
Art. ::!fl.o A condemnaçâo
e a imposiçào de qualqu r
pena uão pn'judiea
as familias do' condemnado
no direito
as pensões de monte pio adquirido anteriormente
á senten<;a.
Art. 30.0 Em todo' O· crim '5 previsto
n' st codigo,
os tribuna s graduarflo a pena dentro do maximo e minimo
determinado
na lei.
§ único. Havendo sóm nt eircum tancias ati nuantes,
0\1 quando
estas pr dominem sob r a agO'l'avant s, não
~e appli 'ará a pl'na de mort , a qual s rá .ubstitnida p la
nnm diata da r sp ctiva scala, segundo for, ou não, acompanhada d e. autoracão.
Art. :H. o oncorrcndo
t\imultalleamentc
cir um tancias
aggr,avant s e nttenuantea,
.onforme uma ou outra
pl'edOllllllal'em,
erA ll'''.ravad:t
UIl atknuada
ii IH'ml dentro
do I'1I111t
. lU:vimo
h
minimo
corl' spondent
ao crime.
§ lmico. A p1'l'm dit;t<;;\O, a l'l'in ·id 'neia
a \lec ssâo
e~
rim'
militan's
bl'l';1O consicleradas
como eircum 'moal?gravante
d natur 'za I'SP 'cial ' predominar: o sol' qnaRqn 'I' att nuant('
.
Art. :32,llol\si(lera-'c
J"in'idpnt'
militar aqn'll
qn',
~e~do ~i,<l() condellll\ado pOI' al~11111dOi:! 'rime' previ to' nal:l
l' lUllttal' s, l'omm Lt 'r
dentro d· tre' mm os 'poi' de
eUll1}ll'i~laa S 'llt 'n<;a, ou h~()crinw pI' 'vi to na mesma' 1 i .
. § \1n\('o,
militar condcnl1l:ldo por 'l'gunda r ill id nela, tindo o l'lImpl'ilHPllto lh pena, inl. completar no ultramar o tempo ,1 li '"vi 'o ~fl'ectivo IL <1m' ",ti\' 'r obrigado
p lo scu aliSilUllcnto,
ma 11111)(':1.por t '1l\jlo infpriol' a doi'
anuos'
, .'
,ti' I!lOto o fl"\ 't:I,1 a p na (1 . pr 'HII'1'10 llll '}'It:lr
n, t1
'I'
. a (l'l'!ll\:;Sll.o.
Prll:)'lO
• 1I1l1tar
t !'aO ':l'Ill}Il" COIllO ;tl'(' ,' .. na

Lias

a
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Art. 33.0 A successão

de crimes v rifica-se quando o
militar condemnado em alguma da penas estabelecidas no
presente codigo commctte, durante o cumprimento
da condomuação, outro crime previsto na mesma lei.
§ nnico, No caso previsto n'cstc artigo, augmentar-se-ha
a pena do primeiro crime, se for superior á que por lei ('01'responda
ao crime praticado
posteriorm
n te, e, no caso
contrario, applicar-so-hu
aggravlHla a pClla do segundo crime. A pena imposta nfio poderá exceder, cm caso algum,
o máximo da mesma pena estabelecido na lei.
Art. 34.0 Fóra elos casos cspcciaes previstos n' oste ('0digo, n1W tem logar a accumulação
d lWl1as militares e
applica-se unicamente a pena mais graY , mas aggravalla

cm atteução :'L a .cnmulaçâo de crim S,
Al't. 35.0 As reg'ras
stabelr-cidas 110:; dois artigos procedentes serão tamhem observadas pelos tribnnaes, quando
na successão ou na uccumulação concorrerem
crimes militares o crimes communs.
Art. 36.0 Nos casos aI' crime fruatrndo o de cumplicidude, applica-se a pl'lla correspondente
IlO au .tor (lo crime
consummado,
mas grndunda como HChouvesse circurnstancias uttenunntcs.
Art, 37.0 A tentativa de crime HerA punida com a p<'ntt
immediatamente inferior á <lu\' C01'1'e pondo pOI' lei ao crim
consunnnado,
quando outra cousa se não ache determinada
no presente codigo. A mesma regra ::lO obs 'rvará !l1L puni<;1LO dos encobndorcs.
§ unico. Nos casos previ tos u' cst artigo, quando ao
('rime l'onslIJllm:Hlo corresponda
a }Wlla de prisl~o militaI"
ou a de incorp0l'll.çflO cm deposito üiRciplinar, Heri\o 'stas

ilUJlo~tas S('Ill!ll'C ]lf) S U mínimo.
Art. :38.° As diH]losiçocs dos artigos :mU'riorl's . ('riLO
unil':un('nLe applil·lt\'l·íH quando a' (·irl'lllnstan ia:>attllnwlllte ou :\ggraYllllt·s lltLO tenham siclo <"Iwl'ialm 'lltO 'ollsitlcradaR para qualificar 1\ 11\('1101" 011 maior g'l'avi(ln<l \ (lo crime.
Art. )3H.o Quando, por virtudo (h, dis]losi(;Ii.o do ('o(lig'o
penal, ~)S tribu11lw9
milital'('t; hOI1Yt'l"I\1ll d(' applicar p<'n:t.
co~rcceLOnacs, s('rl~() c:>tas substitlli<l;\tl }H'!:t llllUlt'ira . cgllmte:
1.° A Jlona tI, priHito l'OIT ('('iollal lHll' i<rllal tcmpo (le
l':ú~i(li(), pri ':io militaI" OH in(,ol'pol':l 'ao ('Illl">
dqwsito <li
(:lplmar, segllll<lo a dllra~rLO dn }ll'lla (' a gl'll<1U1l.Ç;LO do d '1111(1'[(\111(' ;

2. o
]llÜlf,Ct!

~\

a

PCWt (lt tl<·.'tt'l'l'O pda dtO prel'idio
tl'CS

UllllO

•

militar di' fil·is
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único. Esta <li pOi<;:1O é igualm nt -xton .iva nos tribunaos crdinarios,
quando houv r '111 d applicar aos mi litares pcnas corrccciouaes.
Art, 40. n .J: o caso d cumplicidade
em crimes militares
ntre r 'ou sujeitos ú juris dicção cl()~ tribunaes militarv " do
exercito de terra ou da ru-mada.
ordiunrios, serüo p ,lo
tribunal e mpct nt o npplicadas as p nas estahel« 'ida na
I i militar ao militar 1\ 'ma.i
p S'Ol s pcrtm1t'cnte::\ ao
cxercito ; as p nas da' leis da armada ao indivíduos p 1'tenceute
ú marinha;
a todo OR outros individues as penas do codigo pcnal, tuna vez (1tHl outra cousa se não ach
detcrminada
no pr sente codico.
Art, 41." Quando algum individuo
nào militar,
n m
quipnrado a militar, for accm (\(10 (lo algum crim pr, visto
n'este codigo ' <Imo O nao s('ja no (oo<ligo P mal, crú conlhonmatlo pl'lo tribunal (Oomp °t °nü' nas II 'na,' c .tabele .idas
para .sse crime nn lei militar) com as I; 'guint 'I; mod ifi .a)Ot'S:

La A pena do rueluslío s 1'1t substituida pela de pri~olO
maior
lInlar por oi to :l1lno ) !:! glliua ti di.'''r 'do por doze

anllUS;
:?" A }wna ü pr 'sitlio militar a
i, anuos
um (Ih
a no\' . anno, , p\'la <le pl'i~:to maiol' ,. 'lIl1lal' por quatro annOtl, H gUill:t dI a~gT',lo por oitn anuo,';
(0

:La .\ p 'na (]. prcsillio militar (ll' tr 0:0; annos ' mn ,li"
a s ,is anno:o;, pl'l;~ dI' prisão maior c ·!lular aI' doi::; a. oito

anilO.' ;

4.~ A P 'na. a" d l'0rtat;;~o militar, lH'la de }lri ';\0 corrc:clOnal 1° multa eol'l' ,pona ·tll ;
.).ll A }l"na <l
pi' 'sidio militar por UI 'no aI' tr , anno , })(>1;(] pri ...ao ('ol'l'ecloiolll1 I:
ti.a A pcnfis (] ° pri lu militar l' ,I iII oorpuJ':l\,'uo m
(!t'}lnsito «li. iplin, r, pela Plon:t dtO multa.

\rt.

4~oo A (luI';\(:fW dn"

]I

°lla'

t

1IlIHll'aJ'ia~, impo 'tas

paz, ('onta- " do (lia illllll (Iiato ..(PU'II ' l'lU
qllo p,l~l'e ('111 iIII"lul" a I °JItlOIlI°:l t'oIHl"l1luato)'ia, 1IIa)
<tllall~() impo, ta' 'UI tPlI1pO (h gllt\I'I':t
,ú '°011\ (a a COI')' 1°
n.. (lIa el1l (III a sellt 'IH': 'lIl:tllllada
·cutar. Em (l'lal-

('ln

t(,llIpO (lp

0_-

dos tOa,'!)" :1 puna. illlpo:,;ta
c01lll11illatl, la lei 11110
po(lcl':\. ° 1'1' 1't'llm~ida.
l.u
~a() ohgtault. o (li ]ln t. 1\' t al,tigu,
~n~l(l()s na p 'na (II' }ln i(lio llIilit:II' ll'·llt 11,
(1\\1°1'

*

,l

hh r(lad"

provi:oria

na,

cOllloedi(la no ,'onlh'IIlI1I11!O.
p 'lla~ maior. ) no t rlllo

Cil'Clllll

t:lIIcia

111 (111

pt.lo tl'ibllllll'
ol'Clin:l1'lo :L
dI nrti!!'O 1.0, 2. ,~~.o 4.°
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da lei de 6 de julho de 1803, e no que for applicavel. A
competencia
concedida pelo artigo 6.0 da mesma lei pertence ao ministro da guerra.
§ 2.0 A mesma disposição no paragrapho
antecedente
será concedida pelo ministro da guerra, sobr proposta do
commandante
do deposito disciplinar,
aos cond mnados
em incorporação no mesmo deposito quando, depois de terem cumprido
dois terços da pena imposta, praticarem
qualquer acto de valor ou serviço digno d apreço.
Art. 43.0 Se o condemnado a qualquer das penas temporarias com trabalho se recusar a trabalhar, não lhe será
contado esse tempo no cumprimento da pena, e alem d'isso
ficará sujeito ás penas disciplinares
correspondentes.
Art. 44.0 O tempo do cumprimento
dc p na não s rã
contado como tempo d serviço militar.
§ nnico. Exceptua-se da disposição d'este artigo o tempo
do cumprimento
das penas de deportação
militar
de incorporação
em deposito disciplinar
pela sua natureza es.pccial.
Art. 45.0 Emquanto não houver os estab I cim ntos penaes sufficientes para o .umprimcnto
da p na d pr idio
militar, a que se refere o artigo 20.0, os tribunaes applicarão esta pena e conjunctamente,
em alternativa,
a de
incorporação
cm deposito disciplinar, prisão militar e deportação militar, nos termos seguinte :
1.0 Quando a pena applicavol for a de seis annos e um
dia a nove annos ou a de tres annos c um dia a seis anDOS, de presidio
militar, a alternativa
será de igual t mpo
de deportação
militar pam as pI'aças de pr t e de igual
tempo e mais um terço de prisao militar para os offi -iaes ;
2.0 Quando a pena applicavel
for a do presidio militar
de um a tres anil OS, :t alt ernativa !lerA do igual t mpo de
deportação militar pnra as praças d pr t e mai um torço
de prisão militar para os officiaes ;
3. o Quando fi pena applicavel for a rlc presidio militar
de seis mezcs a um filmo, a alternativa
HCJ'á de igual
tempo
mais um terço de incorporação
nn
}lo ito disciplinar para as prncas d P" t . mais um t I'ÇO de prisão
militar para os offieia ss,
§ 1.0 O tempo das peMA d deportaçâo militar \ do
incorporação
em d posito disciplinar,
quando applicadas
em alternativa,
o como taes cumpridas, nos t rmos do prosent artigo, não c conta como tempo d
erviço militar.
§ 2,° As penas acc ssoria qu ,no::; termos do artieo ~O.O,
são iuhorentes á P na de presidio militar subsistem, ainda

a
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quando esta p na seja substituída por outra, em alterna~iva; porém, o tempo de deportação militar nunca poderá
Ir alem de dez anno .
Art. 46.0 A rcsponsaliilidade criminal extingue-se pelos
modos e conforme a r gras determinadas no codigo penal, mas o crime de de erção slÍ pre cr ve pa sados dez
annos contado do ultimo dia em que o d rtor devia estar na effectividade do serviço.
§ unico, Em tempo de guerra, o serviços militares relevantes e os acto d a signalado valor, como tao qualificados nos boi tins ou ordens do xercito e praticados
depois do crim , pod m ser considerado
pelos tribunaos
~omo dirim ntes da r ponaabilidade criminal ou da pena
Imposta.
,
Art. 47.0 A rehabilitação dos réus cond mnados pelos
tribunaes militares e revi ao ela r spcctivas
ntenças,
serao reguladas pela carta d lei de :3de abril do present
anno,

(,APl'!'

LO III

Disposições diversas

Art . ..j. .0 Nos crim s s en .ialmente militares, será sempr« eons id rado e punido como se fôra um dos in .tieadores o militar mais f{rntluauo de entre o <lu tomar m parte
no crime. Em ignaldnde d gradunção, ou quando nenhum
a tel~hu, applicar-ha osta di posição ao mais antigo m
. ervlçO, e tendo todo ieunl antiguidad ao mui v lho m
ldade.
§ unico,
uand
na lei não -stiver
tabele ida P na
e~pecial para os inatigud r ,~wr.lh s-ha applicado O ma:Xuno da. pena c 01'1"(' pendente ao crim ' perpetrado.
Art, 4\1.0 0:-1cc-réu

de onjuração

para o commettimento

dos rimes <l' traição, r b lli:LO, insubordinação,
~()lhg:t<'ao, I't'volta ou s 'di<;ao militar, qn' (1' lia derem
partI' :i. auctol'id:ul,. flUp 'rior ant 'S d crime ter começo
d e.·ecll~'i\o, l'rao is IItoS dI' PI'lHt.
Art. f)O,o "on 'idera-'
qn \ UIll f,l ,to cl'imino. o t' pl'ati<!ado em frlllt' do inimi "O qualldo t'onunettido 'Jl1 te1'ritOl'i(~occnpado p la fOl'\,:ls lIIilitan' bdliO'(l'antc:, ( que é
p,l'atlcaclo em prpSCll,'a II • tl'Op:L rClIIIJlla, (lU, nelo t'OJllIll .t~.ltl() !'lll formatura
OH c ta!)!l!) }>I'CS'Iltte (ll'Z OH lIlais mi!tal' '8, 0Illpl'pllt'IHlid08 II't. tI' IlllJlll'l'o o. :went
do crime.
llllil'o. Para todos os l't~,itos .t'l'st
1~)aiO'f) o' 1'0001(1Os ,'U'l!ll\{ l'o. sil.o 'ou "1l1enlllll inimigo.
'
d,

:,tlg\lll\

*
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Art. 51.0 Os crimes de insubordinação,
revolta e sedição militar consideram-se
commettidos cm serviço, quando
praticados
em presença de tropa reunida ou contra suporior desempenhando
algum dever militar.
§ unico, Os mesmos crimes consideram-se praticados em
rasão <lo serviço, quando resultam de algum acto praticado
pelo superior no cumprimento
do seu dever ou no exercicio de um direito que as leis ou regulamentos
lhe confiram.

Dos crimes

em especial

CAPI'l'UL() I
Dos crimes essencialmente

militares

Da traição
0

Art. 52. O militar portnguez que, debaixo das bandeiras de nação inimiga, tomar armas contra a pai1'ia, será
condcmnado
à morte com cxnutornçào,
Art. ôB. o O militar que directa ou indiroctamonte
se
concertar
com uma potencia estrangeir», ou n induzir para
declarar guerra a Portugal,
será condomnado li, morte com
exautoração
; mas, se a gllert'[I, nao chegar a HOI' dor-Iarnda
ou as hostilidades
se não Reguil'em, será condemnado :t
prisâo maior ccllnlar por oito unnos, seguida de !ll'grpdo
por doze annos ou, em alternativa,
a degredo pOl' vinte
c cinco annos.
Art. 54.0 Será condemnndo
lÍ. morte com \xant()ra~iL()o
o militar:
L" Que pa,I:Hll' ou t ntnr passar ]lara o inimigo;
2," (lHe, para prostar ali cilio ao inimigo, IIw ontregar
ou nbnndonar
as for<:1l1i do seu ('()1I1lUan<1o, pr'I1\':! d ' gUP1'l'll
ou posto que lhe l'i:lta\'ll cnniiad«, lIlat\'rial de gU(\l'l'a, dinheiro, mnntimontos,
cavnllos ou munrcs ;
H.o (lne fornecer no inimigo memorias sohr\' 1'(' .oulteeimentos militnr 'K; noticias /íl'p1'('/l, lIa con lituicito
mohilisaçâo, força, disciplina ou nrrmun nto tllilitIU:OS;' 'al'tll.,
al\'a<los ou plantas ut(·is para It guerra;
011 III" dC!\l'obl'il'
o plano d campanha
OH o _ 'gn'do
<1.. algu1J1a O)ll'J':lI::lO)
e.-!wdi(:fto 011 npgoeiltçr;o:
4,0 Que r('v lar ao illillli(~o a ol'dl'l!l (linria, () 81111tO, S -
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nha ou contra-senha

do serviço ou qualquer ord ID refeoperações de guerra;
5,° Que der dolosarucnte a seus chefe' noticias ou informaçoe:l erradas áo rca das op 'rações de guerra;
li," Que, por qualquer modo, num tiver communicações
secretas com o inimigo.
Art. 5;),0 Será eondemnado á morte ou, e for militar,
à morte com oxautoração :
1.o Aquelle que, para. auxiliar o inimigo, interceptar
~omboio ou correspondencia,
ou inutilisar no todo ou em
parte vias de comuumicaçâo terrestre ou maritima , mat~rial fixo ou circulante dos caminhos de ferro, nerostatos,
l,lllhas ou objectos destinados 1'L transmis ão d de pachos,
h~ntes, ohras de ataque ou d 'fcza, material de guerra ou
vivere destinados ao abastecimento do cxercito ;
rente

ÚS

2,0 Aquello

que tomar pnl'tl' cm conjuraçâo para obride uma pra<:éL investida,
sitiada ou
ou qne, na fr nte
bloqll 'aaa n render-se ou a capitular,
<lo inimigo, incitar a tropa a render-se, capitular, retirar
ou debandar ou imp xlir a sun J'cullirio;

g:1.1'

°

conuuandnntc

;~,~ Aquelle

qlH, no tlieatro

da. operll.çõe,
propalar
ou dei' gritos assustador S 011 subverl:l\Vvs durante o combate OH na proximidade
d'clle ;
4," Aquoll« {lU, cm tempo de ru ,1'1'1\, de rviar dolosalt:cntc qunlquor força do exercito ;L 'Iue servir d guia, da
un'(êc<;ào, do verdadeiro caminho ou do ponto a que dever
n?üC'lUS

aterradorns,

-

\'onduzil-a ,'
.' ;>, n Aq uellc

(111<', pal'.t favor 'CI'I' o inimigo, l)OZ('J' PIll
l~scu ]lor quulqu '1' al',uo 0\\ olltiri~r\U :l :-;1 gllrlln~a do (' 'C!rCito ou dC parte d' >l1c, (le alguJIla jll'a<;a, ponto fortificado, arsenal ou t'HtabpletiuH'llto
militar:
ou prupoitadalllel,:te faeilillll' ao inimigo ou a c"trang('it,OS llwio' ou oc<!aSl:W dp aggl'(-"~H\O on defuza,
cm pnjuizo
da IUt\' 1\0 ,
SI' C(·.\O J1
Da Osplonagom,

.\rt,

rovel

010 do segredOS de e6tado e Blllclao&o

5(i." •'PJ';\. ('()n~ill('i';\(lo l'. pião d, gUCi'ra ' ('OIHl(á llIortl' ('fim ('. ·allt()l'a~au,..
tin° mili-

ll.lllado lÍ, ll101'tt.', oll

t ar:

" I, ti A'I\lt'Il( I(\l(' "l' intl'ü(lu;t,ir 'III ai 'llUla }lJ';lI;a 11 gU('l'll~'ponto fortilit'~ldo, ]lo.lll, '.ta.I!.,II'('illl '1110 militllr, 'limpo,
H'''U\U
• UI
.1
1
:
l! OH aelllllllll'lllH
nto (('I tropa
('0111 o hm
(I )ter
llotwi-!s
1
• "
(OCllll'l'lIlo,
I'Ialio
011
para :\s l'Olllliluni('ar ao inilll i"o
,,
I:>

(pIa'

qUl'r

' ,
lliluTltt:ll;'()IIS
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2.° Aquelle que, por qualquer
modo e com o mesmo
fim, procural' informações
que possam pôr em risco a segurança
do exercito ou de parte d'elle, de alguma praça
de guerra, ponto fortificado, posto ou estabelecimento
militar, ou o bom exito de alguma operação de guerra;
3.° Aquello quc acolher ou fiz r acolher algum espião,
agente ou militar do inimigo mandado {t descoberta,
conhecendo a sua qualidade.
Art. 57. o Será também considerado espião de guerra c
condemnado
á morte todo o inimigo que se introduzir disfarçado nas praças de gucrra ou em algum dos logares
mencionados no n. o LOdo artigo 56.°
Art. 58.° Será condemnado
a presidio militar de s is

mezes a tres annos :
1.0 Aquelle qu , sem motivo justificado,
se introduzir
cm alguma praça do guerra, ponto fortificado, posto, estabelecimento
militar,
campo, bivaque ou a santonnmento
de tropas, disfarçando
o vestuario, usando de falso nome
ou dissimulando
a sua qualidade,
profiseão ou nacionalidade;
2. o Aquell
que, usando de id nticos disfarces, I vantar
cartas ou planos, tirar vistas photographica
, nZl'r reconhecimentos
ou procurar informações r lativas á d efeza do
território ou á segurança exterior do estado;
3,° Aquelle que, sem auctorisação
competente,
fizer levantamentos
ou qnaesquer
trabalhos
topographico
, no
raio de um myriametro,
a contar das obras avançadas de
praça de guerra ou ponto fortificado ou em torno d estabelecimentos
militares ou maritimos ;
4.° Aquell
que, para reconh cer qualquer obra d fortificação, ultrapassar
indevidamente
as barreira , paliçadus
ou outras vedações estabelecidas
lIO t 1'1' no militar, ou scalar as muralhas ou parapeitos
elas fortificações ;
5.0 Aqu 110 qu , por quae 'qu r meio , obtiv r ou diligencif\r alcançar planos, escriptos ou docum ntos ocretos
que mteressem a defezn do territorio ou a Beguran '/L exterior do stado, não estando auetorisado a tomar conh cimento d'elles.
Art. 59.0
erA cond nnnado a P" sidio militar de tr S
annos e um dia a seis annos :
1.0 Aquelle (lue, BNn intenção d trnhir, divulgar no
todo ~u em part , ,entr gal' ou communicar n pCBI:!Oa nno
auctorisada para d ello tomar conh· im nto )IIIlJlo t'S.
1
'
,
cnptos .ou. (OCUlD ntoH s ('retol:! que intcl'esl:! m :t dcfezlt
do terl'ltol'lO ou a segurança elo tado (' que III t Ilham
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sido confiados ou d qu tenha conhecimento
em rasão de
funcções que exerça ou tenha exercido;
2.0 Aquelle que, s m intenção de trahir, communicar
ou divulgar
sclarecimentos
relativos aos m mo planos,
escriptos
c documentos,
se est s lhe tiver m ido confiados ou e d' elles tiv r conhecimento em ra ão de funcções
que exerça ou qu tenha exercido.
Art. 60.0 Aquell
que, tendo cm seu poder os planos,
e,criptos
ou do mmento a qu se refere o artigo antecedente, mas não sendo por !les officiahnente r pon avel,
sem intenção de trahir os entregar ou communicar no todo
ou cm parte,
rú condemnado a pr idio militar de eis
rnezcs a tres annos .
. Art. 61.0 Aqu 11, qu', por ncglig ncia ou inob rvanera de algum preceito r <rlllumutar, dei: ar subtrahir, roubar ou d truir plano,
scriptos ou documento
sccr tos
que lhe e tiver III confiados em rasâo de na funcções,
será condemnado
~t pri 'ito militar
ou a incorporação
cm
depo ito di eiplinar.
Art. G2.0 Aqu 11 que procurar
onhec r ou adquirir
quaesqll r docum nto ,dc
nhcs ou informaçõo
iccr tas
que, inter ssem á defeza do paiz para d' li s fazer um li 'o
1l0,CIVO
ao estado, será condemnado a pr .idio militar de
seis annos e Ulll dia a nov annos.
§ uni o. A pena s Ará a d pri ão militar ou a d in '01'pora~ão em deposito disciplinar,
quando o facto l~a comIllethdo sem intenção prejudicial
para o
tado.
Art. 63.0
l'Il cond -mnado :'~morte ou, se for militar,
à luorte com 'xautol'l\ção:
1.o Aqu llo qu allieiar, ou tentar allieiar, militare
a
passarem-s
para o inimigo, ou qu , ..ah ndo que é para
cst
fim, lh('s ubmini8trar
on fa ilitnr m io U' 'Vil ':1O ;
, 2.0 Aquell qu 1" 'rutar ou a.. alariar gcnt· para o st'rVIÇO
militar de poten 'ia
tran" ira em gucrra com Portugal.
E (::\0 III
DOI Crimel contra o direito das gentes

"Art.

O commandanh'

militar (lUt', '('lU motivo ju 'as 110 tilidad('
dt~p()í dtO l' 'c bel' IlotiCI:L offi('ial (I.. paz, armisticio,
tI·( glla, ('llpitnhH,:l.O 0\1 ti '_
P Ilsã.o dI' nl'l\Ias :~iu t:lIln 'om o inimigo, 'I·t'á '011<1·mundo
na pena d l"ednsào.
A_rt. (i~).o
('olllmandauÍl
militlll" (pie,
ordem, auctOl'1 :t~l\.o ou provocaçl\.o, atacar ou mandar atacar coIU
I)..j..

(I

t~fiüad(), prolong-ar

."lU
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neutra

ou alliada, ou commetter cm territorio do alguma destas
nações qualquer
outro acto de hostilidade, será condemnado :

1.o Á pena do morte, se do acto de hostilidade
cado resultar declaração do guerra a Portugal;

prati-

2.0 A presidio militar de seis annos e um dia a nove
annos se, não resultando
d'uquello acto declaração de
guerra,
elle for, comtudo, causa de incendio, d ,vastução
ou da morte do alguma pessoa;
3.0 A presidio militar de trcs aunos e um dia a seis annos em todos os mais casos.
Art. GG.o O militar quc, sem necessidade, praticar quaesquer acto reprovados por C011 venções internacionucs
II que
o governo portnguez
tenha adherido, ou qu , em territorio amigo ou inimigo, destruir templos, museus, bibliothecas ou obras ele arte notaveis, quando a na destruicão
não for indispensuvel
para o bom «xito das operaçocs de
guerra,
será condemuado
a presidio militar de trcs anuos
€ um dia a sois annos.
ArL 67.0 Incorrerü na pena de presidio militar de IS i:;
mczcs a tres annos o militar:
1.0 Que maltratar
com pancadas ou injuriar algum par-

lamentario ;
2, o Que obrigar algum prisioneiro
de guerra a com bater contra as suas bandeiras j (lUO, sem motivo ju uificndo,
o maltratar
com puucadas
ou o injuriar g-ravelllcllte,
ou
que o privar do nec ssario alimento OH curativo.
Art. ü8. o As penaiS estabelecidas
u' esta se C\;IO serão
unicamente applicadas quando, por di:iposi(,r.o d'cstc «odig«
ou do codigo ponnl, não ('OITe ponderem outras mais graves, que 0111 tal caso s 1':\0 imposta».
SE ~'ÃO 1\'
Da. ínsuborütnaqão,

coll!g!lÇliio, revolta

o 8ed1llilo militar

Al't. 6!),O O militar que j'('cnsar l'III11))I'ir 011 ul'ix:tl' <lu
(lxeC'lltar qual(l1ler Ord('lll ({l1{', no lli'lO de attrihni(:m's legi 'mas, lh· for intillHllla }lO)' alA'llm tlll}H'rior, l:rá pnllido:
0
1. Com a pena de lllorte,
t· l'stiv
'I' lU1 fl'VJlÍll
ini·
migo;
Com presidio lllilital' (h· tl'C:-;:111110.' e \1m (lia a tHlis
mlllOS,
se o crime fuI' cOlllJUdtido ('11l t1'1l1}lOUI' gU'ITU Oll
cm presollc;a dI' tropa l'l'lllliua, lllas f(ím do caso (lo numero autl'rior j

uo

~.I)
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~.O
Em todo
mais CUl'OS, com presidio militar do
seis l1WZCS a tros nnnos ou, quando a desob dieneia foi'
(l.

acompanhada
de circumstancias
que diminuam consideravelmente a gnwi(lade do crime, com prisào militar ou inl'orpol'a~'lw cm depo ito disciplinar.
Art.70.o
ppna
itahelccida no n.? 1.° do urtigo antec -

,lente será substituida P 'Ia clp rc ·I\l~:LO, 8' a desob diencia
não c n i til' na rr-cusu ou na Falta lle exccuçac da ora l1l de
marchal' contra o inimigo ou para nlgmu serviço na fr nt
do inimigo.
Art. 71. o A offensa por meio de palavras, escriptos 0\\
desenhos publicados
ou não publicados, arn aças ou ce tos, eomm .ttida por qualqu 'r militar
ontra superior, s rá
punida:
1.u (10m pr' idio militar ele tres anno > um dia. a . ci
annos, S' a oífcn 'a for commettida cm '(>1'\'il;o ou em ra~ao d\' servi o:

2.0 Com pr . idio militar de s is mezes a tres anno cu
.
Art. 7~.u A }wnas
lo h I> ida. 110 artigo ant c a -nt
)()(l'l'iio ser mbstituidn:
pelns imme liutumentc
inferiores,
quando a uílcn: a for \' rbal (' irrog da a superior que não
~!;teja prp• ente .
•\l't. 7:>''' O militar que, cm tempo a, g'u 'rra on Plll
prl'. l'1I(:a d tropa J'euni<l:t l'('.·p(,llfler in'(' pr '!lt 'lU nt· a
l\IO'Ulll superior, SI:';'L punido 'om pri,;ao militar on incorpOl'l\('ho cm deposito (li~cipJinal' .
. "\l't. 74.') I) militar (lllé, por q\lalqupr
dll. m io indIcado no artigo 71.", "cit~I1' II pu. ('aml\r:ldH~ ;"L d' consi(ll'raçao
para
nJll n. . \I])('l'iol'l ", ou promovl'r ('nin'
el.l·s o dc:,('ontentam nto (' ll1 1',1;1(':o ao , 'I'vÍ('o, St J';\, punulo:
].0 Com pr 'l"i(1io militnr (1(, I"l'j" mezc
a tr
anno. , S
o eri1!11 tin' ('0Il1111 ·ttid.) 1'1\1 t IIlPU (lll "\1\'I'1'a;
. ~.o (1(11ll pri. ao militar
0\1 in 'Ol'}Hll', (:lLO em <lepo. it!) di Clplill:\l'
C1l1 todo: o: lIlai' ('aso".
Art. j~).o () 1l1ilit'll' (1'1,
I!l tf'llIj)f)
<lI' g\h'l'I'H, 00' nd '1'
('O~r)f)l'ahllf'lIt(
al"nllt Il]ll l'Í l', 11: fi }" nlt nt!o a 1II0!'t • 011
a IIlI'HPH 'idndl' 1':11"1\ o 'r\'i(' I lIlilitnr,
PI'Ú punido:
I." ('0111 a p( lia (1., IIIMt,
.:
(lfI~II n. for ('omlll ttilla
<'Ill. I'vi·o ou I 1Il r.
I) d
l'\,i(,o'
-.
11111
])1'11
( 1 I' 'e 1\I 1111 1'1Il t)( 1
o IIlIl! • ':1 o .
Art. 71i,o () lIIilittlI' 'l11
m t '1I1PO I]" p. Z 011' 1l(1 " '11'·
porahn ntl'! algllT1! njll'l'iol', Jlll n' ultnwlj) a lllol'tl' 011 ,
lIlcapaeid:ull
pal'l! o
'I'\'i 'o militar,
'l'{ }lunido:
todo: o.' mais ('a~o..

.)
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1. ° Com a pena de reclusão, se a offensa for commettida em serviço ou em rasão de serviço ;
2. ° Com presidio mil ital' de tres annos e um dia a seis
annos em todos os mais casos.
Art. 77.° Para os effei tos declarados
nos dois artigos
antecedentes,
coneiderar-se-ha
offensa corporal não só o
ferimento, contusão
ou pancada, mas tambem o tiro de
arma de fogo, o uso de matérias explosivas,
o empr go
de quaesquer
machinismos,
instrumentos
ou objectos com
os quaes possa causar-se algum soffrimento ou prejuízo,
e, finalmente, todo o acto de violeneia physica contra superior, posto que não haja ferimento, contusão nem pancada.
Art. 78.0 A offensa corporal commettida por algum militar contra superior, da qual resulte a morte ou a incapacidade para o serviço militar, será punida:
1.0 Com a pena de morte com xautoração,
s a offensa
for praticada
em serviço ou em rasão de serviço ;
2.° Com a pena de prisão maior c llular por oito annos,
seguida de degredo por vinte anno , com prisão no lo cr ar
do d gredo até dois annos ou som ella, ou, m alt rnativa, com a pena fixa de degr ao por vinte
oito annos
com prisão no Jogar de d gredo por oito a dez annos
ru
todo os mais casos.
Art. 7\).0 Se a offensa corporal praticada contra suprior tiver sido precedida d provocação por pancadas, s r<Í
punida:
.
1.0 Com presidio militar de seis annos e um dia a nove
annos, s d'ella resultar a 1I10rt do off ndido ou
este,
por Ifeito da do nça, ficar incapaz do serviço militar;
2. o Com pro idio militar de seis mezes a tr s annos em
todos os mais ca os.
Art. 00.0 Os actos d violoncin praticudo
pelo sup rior
em qualquer
dos casos
specifica los no § unico d artigo U.J..o, não S rao considerados
IH'OVOCltl'lO por panca-

das.

Art. ,,1,° A <,olligac;i\.o, por qualqu '1' modo cfle tlla(la
entre (lois 011 mais militaros para fins reprovados p lns II is
ou regulamentoH militan'!l, sed. punida:
1.o Com presidio militar <1(' tI'eH anHOS (' um dia a spis
:mnos, Sp a ('ollignção tiv ,. por Obic(,to 'Onlllll'ttt't' algulll
ct·iml' militar ou impl'(lir a l'X 'clI~a() di' qualqu('r lt'i, ,.• gulamúnto ou ordem elo poder l'xeclltivo;
2.° Com pr 'sidio militar elo Si is lU Z ti a tl'es Hnnos Clll
todos os mais caso:;.
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§ unico. A pena será de pri sâo militar ou de incorporaçao
m deposito disciplinar, nos ca o do n." 1.0 d'este
artigo,
será disciplinar,
nos casos do n.? 2.°, quando os
agente
da colligação, e pontaneam nt , deixarem de executar os factos reprovados
pelas 1 i
re<>'ulam ntos militar -a, para que pr viam nt
e haviam concertado.
Art. 82.° Commett m erim d revolta:
1. ° 8 militares qu , em corpo d cinco ou mais,'
m
acto de
rvíço, simultan samente r cu ar m obed 'c r íL ordem de um uperior ;
2.0 Os militares que, lU corpo de cinco ou mais, 'armar m sem auctorisação,
proc .d ndo contrariamente
aos
pr 'c ito vigent s con 'ignado nas 1 is rezulam nto militare , ou ás orden
de seu
IIp riore
;
:L ° s militares qu', cm corpo de cinco ou mai , praticando violcn ias ou tumulto , r ousarem disp ersar ou ntrar na ord m li prim -ira intimação de um superior j
4.0 Os militar -s qu·, III corpo de .inco ou mais, e armados, fizerem r clamações 0\1 p stiçõe 1 ainda quand não
acompanhada
d violencia
ou tumulto .
§ 1.0 08 militar 8 quc forem considerado
('OUlO in tigadores ou cab çat'l de r 'volta,
erao cone! mnado á m rte.
§ 2.°
8 miJi tares que, não sendo instigadore
ou ('ah 'ça da revolta, t marvm, todavia, parte no crime,
'1'10
cond .muado :
1.o A presidio militar de 8 i anuo c um dia a nove
a.nno,
e o rim' for prc .ed ido de olliga 'ã.o ou comm ttido nu t 'mpo
gu rra, em l'rviço, 1'1lI mal'l·ha. ou com
prevcnção d mnrcha, em viagl!ll1 ou com prev ·nçao para
t:mba1'cllr'
2.0 A pr sidio militar dI' trl' anno l' um dia /L s is annos cm todo os ll111i8CIl.08.
Art. ~3.0 Commcttl'lll erim' tIl' I> cli\;ào militar os milita1'I'8 que, ~t'm attl'TltIU'cm 'outra Il t'll'gllran~a iutl'rior do
I' tado
(' seUl pratil'arcm
qu:\lqucr do ado
I'. p 'l'ifil':ulo~
no a~tigo 1;2.", !lI' ajuntllrun ('m motim 01\ tUlllulto, ou com
a1'r\ll(lo, empr .gando "ioll'ncia
ame/u'as ou injul'inil, ou
tentando invadir ai "um ·<1i6'io pllLlieo ou a ca a dI' rI' iden('ia (le algum fllT~'cionario pnbli '0 011 :1 (!t' aI '11m militnr:
1.o Para impl.tlir a C.' 'CIU;!LO dI' alr'uma I ,i, tI 'r to, 1'1'gulumentll 01} Ordl'Jll Il'gitim:l (Ia :lIIctoridadl j
.2." Para con tl'lln gll' , illlJllllir uu p rtlll'hal' no 'x rl'ÍCIO .Ilas slIa'
fllnc~lI
algulIIll l'orporat;. () (}lu' CXI'r~'aau~torld.alh. Pllhlil'/t, mugi trado IIg 'nt' <l1L alldoridad·
\l
uncclOnllrio Pllhlico j
1

a,

,
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3. o Para se eximirem ao cumprim sntc de alguma obrigação ;
4.Q Pura exercer algum acto de odio, vingança ou desprezo contra qualquer funccionario
ou membro do poder
legislativo.
Este crime será punido:
1.o Com presidio militar de tres annos e um dia a seis
annos, se for perpetrado por dez ou mais militares armados;
2.° Com presidio militar de seis mezcs a tres nnnos, s
for perpetrado
por mais de dez militares desarmados ou
por mais de tres e menos d dez armados;
3. o Com prisão militar ou incorporação em deposito disciplinar cm todos os mais casos.
Art. 84. o Nos crime-s de revol ta e sedição mil itar, sed
sempre considerado e punido como se fôrn um dos instigadores o militar que persistir na desobediencia
ou na de ordem, depois de pessoalm mte intimado por algum seu legitimo superior para lhe obedecer OH pnl'a nitrar na ord m,
Al't. 85.0 Os crimes mencionados
n'esta secção, commettidos contra scntinellus armada,
vedetas, patrulhas, soldados arvorados OH chefes d \ postos militare',
serâo punidos como se fossem praticados contra superiores.
Art. 8ü. o Nos crimes de in rubordina 'ão e d revol ta.
poderão
os juizes substituir a. pena d crctada na k-i pela
immcdintamcnte
inferior, sem projuizo do (lU rica disposto
no § unico do artigo 30.°, quando o ofíondido for cabo ou
soldado arvorado, ou tiver na hiorarchin militar gradua<:ão inferior ou igual 11, do delinquente.
Art. 87.0 Ati P nas mencionadas
n 'esta secção sorrio
unicamente
applicadns, quando por lei nfio estiverem estabelccidas outras mais graves, qu· em tal case s rito impostas.
SEC(\O

v

Do abuso da auotoridado

Art. FI .0 O militar que, fiem rdem ou causa l\'gitima,
assumir ou, contra as ordens ele' S01lS ('}H'fl's, retiver algum commando,
serú condcmnndo
a (lI' •.. idio militnr d
tres Itnno. o um (lia :t spis nnno '.
Art. 89." O ('ollllllIllHlalltp (pl\', I:1cm lpgitimn. :wetol'isnçiio ll'lll moi ivo jlll'lti1icadn, (ml nar C{lIltlq1ll'1' lIIovi!lwnto
de tropas, st'r:'t ('01l<)elllna(lo a Jlr 'si(lio militar
s ·is JlWzes a trps :mnos.
Art. \)0.(\ O lllilitat· que, por o('I'Miao dr p '('('utal' alguma ord 'l1l sllpl'l'ior ou 110 ex rcie'io <1 fUlll' 'OPl:; militll1' '8,

a\
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empregar ou fizer empregar,
sem motivo legitimo, contra
qualquer pessoa, violeucias que não sejam necessnrias para
a execução do acto (lue deva praticar, será c011<1emnado ti
presidio militar d seis mezes 11 tres nnnos.
Art. D1.° O militar que,
ndo ncarr gado de algum
serviço tendente a manter ou a r stab 1eccr a ordem publica, fizer ou mandar fazer uso das arma,
sem causa
justificada. ou antes de precnchidas
as formalidades
determinada
nas ordens militares,
'erá cond smuado a presidio
militar de sei ruezcs a tres anuos.
Art. D:?,° O militar q u , indevidamente,
tomar alojamento para si ou pa.ra forças do seu .ommando,
orá pun!do com prisão militar ou incorporação
em d eposito dis-

ciplinar.

a,

Art. D:3,o .. 'rã -ond-mnado
a pI' idio militar
s .is
inezes a trc annos o militar:
, 1.0 <lu', para o serviço militar
!SOIll r '01'1' 'r li auctoridade competente,
lunçur mão de eavallos, muares ou
quacequ r outros anima s
carga ou tra« 110, vehiculos
terr ' .tre
ou t1'H)\ 'porl ' maritimo , forrag 'U " o- n 1'08,
muutimento
ou flua' '(lU 'I' outro,", objecto. :
2,° Oll\', apoderuudo- 'e lcgitinunn: ute d'aquell s unimal'S ou objectos, não pa~l1r logo o s 'U valor ou o pro<;o
<ln alugu 'r, ou deixar (1l' «muprir as formalidade . pr . Tiptas nus respectivos \' 'guiamentos,
Al't. U4, o Ü militnr
Ilu ott' 'na,,1' cOl'poralmcnt'
aJgum
S 'u it&'riol',
'cd, comI 'llllHtdo a pr' idio militar de sl'is
Ulczc a. tres anllOS,
unico, ,'('mo l'OU iI] 'I'atla ('ulUO ('in'ulll 'tallcias <lirilIlent . espl'ci;ll' <1'<'. t, ('rim
li::; sc~uilltl":
1." .' \'1' 'omJlH~ttillo para l:OI\ "uir a J'PlllIi. ü <1 milita1"
l'lU fuga. (ln deballtlalla;
,2," H r Olllllll iti(Jo pam oh. tal' j'l l' 'lil,lli o, l' volta, ,'t'dl~ao, S:tlpl
ou d 'vasta 'llO ;
~lIi<lo a lima a <rgl' 'san
3," "('I'
olllll1cttillo
l'lO ado
violcnta }lmti ada r ')0 IJrt Il!litlo 'Ulltl'<l o up 'rior Oll ontra li ,'lIa anctoI'ÍlI:ull' ;
k' ,"r l'omlltl,tti(lo pal':~ obrigar o oli'lllr1i(lo a 'umpl'Íl'
\Ilua 01'(1 '!li <1' S 'T\'il'O, Il:LO lia "('11<10
ontro III io
constrangcl' Ú J)(,(lil 11 'i~l UI'yi(la,
,
l't. ~)f)." hll'()l'J'('J,;'1 H/\ Jll'U:l d jll'i, , o lnilit/ll' 01\ nu. 11'
ln 0"llora('l\O
IIll d( pu iI"
(lis 'iplinnl' () militnl':
, L" < hl >, 1'(1))'\l\(,llll 'tido 1I111 ,HlI'ial, l'lIlIll' >g"IU' palavra'
uHle('Il)'o:-as ou 011'1'11i a '
~," (~u pr ut!pr (lH fi:t r }ln l\ller pOI' SUll ord 'lU algum

a
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inferior, sem que para isso tenha auctoridade
ou, tendo-a,
a exercer fóra dos casos determinados
na lei;
3. o Que, por meio de ameaças ou violeneias, impedir
algum seu inferior de apr sentar queixas ou reclamações
permittidas
pelas leis e regulam entos militares;
4. o Que, por aquelles m sios, constrang r algum seu inferior a praticar
quaesquer
actos a que não for obrigado
pelos deveres do serviço ou da disciplina;
5, o Que, sem auctorisação superior, acceitar dadivas ou
presentes de algum seu inferior;
6.0 Que pedir dinheiro emprestado aos seus subordinados, ou que lhes fizer exigencias
ou contrahir com elles
obrigações
que possam ter influencia pr judicial á disciplina ou ao serviço.
Art. 96.0 O militar que praticar actos d shonestos .om
os seus inferiores,
será condcmnado
:1. presidio
militar d
seis mezes :1. tres annos.
Art. 97,0 As penas estabelecidas
n' esta secção serão
unicamente applicadas, quando, por dispcsição d' este codigo
ou do codigo penal, não corresponderem
penas mais graves ao acto praticado,
as quaes n' st caso s rão impostas, mas aggravadas
segundo as r gras geraes.
SJ<;C~'ÃO VI
Da oobardla

Art. 98,0 Será cond mnado á morte com exautoraçüo
o
governador
OH connuandante
militar que capitular,
entregando ao inimigo a praça ou ponto fortificaclo que lhe estava confiado, Sem hav r empregado
todos os m eio d('
defeza d que podia dispor e
rn t r feito quanto
m tal
caso exigem a honra c o d v r militar,
Art. D!l.° Será condemnado à morte c m xautoração o
governador
ou commandante
militar:
1.o Que capitular
-m tampo aberto s , ant s d tratar
verbahnent'
ou }Jor escripto com o inimigo, não fiz r tudo
q~~nto
m taes circtuuetaneins
xigem fi honra
o d ver
)mhtar OH SP,
m resultado
da capitulação,
a tropa <]U
eommandar for obrigada a
por a armas;
2. o Que, em cupitulação }lot' II ajustada
.om o inimig:~, tom}ll"(~hcnd('r tropas, pme:! d eu rra ou ponto forttficados qll: nâo ,·tt>jalll iob as 'un ol'd'n
ou (I li , Clllb~ra o est(:JHm, não t·nhmn fi('ll<lo ('OlllprOlll .ttido p .10
feito ode Hrlll:ts <]Ul' oc('aHiunar a ('Jl}litnln(:n:o ;
3. Que, (JlU qualquer dos ('IlS0H (lo num 1'0 Illlt .rior,

a
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adherir a capitulação ajustada por outrem, dispondo ainda
de meios de defesa.
A1't. 100.0 Incorrerá
na pena de morte o militar:
1. o Que, por qualquer meio, obrigar ou t entar obrigar
Um governador
ou commandante
militar a capitular ou a
render-se;
2.° Que na frente do inimigo abandonar,
em auctorisação, ordem ou força maior, as forças do seu commando,
praça de guerra, ponto fortificado ou posto quo lhe stiver confiado;
3.0 Que na marcha para o inimigo, durante o eombat
ou n'uma retirada, fugir ou excitar os outro á fuga.
Art. 101.0
erá condemnado
a pro idio militar de
IS
annos
um dia a novo annos o militar:
1.0 Que, na marcha para o inirnieo ou nn uma retirada, e desviar ou atrasar
em auctorisuçãn,
não acompanhando o corpo a que p rtencer ;
2.° Que, m tempo d guerra, d struir sem necessidad
ou abandonar anuas, muniçõ s ou viv r
que lh
st jam
distribuídos
ou confiados;
3.° nv, m t mpo de gu rra, voluntariamente
f rir,
stropiar ou matar cavallc ou mur r destinado ao serviço
militar;
4.° Qu
'e mbriagar, pretextar do nca ou mpr gar
qualqucr
outro m io pam
ximir a ombat r ou para
se mbtrahir
a aleum serviço r sputado p rizoso para que
tiver sido nom ado.
Ai-t. 102.° O official prisioneiro de guerra que acccitnr
a ua lib rdade sob prom ssn de nao tomar armas contra
o inimigo,
r:í. condi mnndo apre. idiu militar de seis annos
um dia n nov annos.
Art. 103.° Na )11' 'IIH\ P 'na (lo artigo ant c d nte incorr rá
militai' (lU
111 t mpo II guerra,
voluntariallleut
I.' para s
ubtrahir ao erviço,
mutilar ou contl'ahir mole tia que o 'inhabilite,
ainda qu
(i t >mp rarin·
lI\enü) , para () nWRlllO • ervi('o.
:, unil·O. Em t mp d' paz, a mutilar;: o voluntaria
pr:í,
puU!da ('Olll pr si(lio militar d<'
i, 111'Z a tI' :: anno:.
Art. 104.0
militar CJue
I;tando (lc ~llal'niçào <'lU
J!ra(:1l 11 fortifica(" o inv stida
. itiada ou blo(IU 'ada, ou
t:lZt'IHln pal't > (l" q ualq u"r f()r~a 'lll IIpCl'Il~' H~~,
não
tendo I gitimo impcclim I\to, d i."1\1' (11' compare(' ,)' pl'umptallll'ntt' no
u pmüo logo que c 1101' o ignnl d,' alm'lllt'
(lU ~'eJ,ate, ou d poi.
dI ti> 'ar a «unir» ou a lia mbl "IU,
SI'rn l'ond mnndo a prl' idio militar d
,i lU zOS a. tr'5

I,
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annos, ou, sendo official, a presidio militar de tres annos e
um dia a seis annos,
Art. I 05. ° O militar que, presenciando
uma revolta ou
uma sedição, não empregar
todos os 111 .ios de que pcdér
dispor para obstar ú realisação do crime, serú punido com
presidio militar de seis mezes a tres aunos, se for official,
e, sendo praça graduada,
com incorporação
em deposito
disciplinar.
Art. 10o. (> O militar q ue, fóru elos casos estabelecidos
nos artigos antecedentes,
violar qualquer dever militar, por
temor de algum perigo pessoal, será condcmnado
a presidio militar de seis inezes a tres annos.
Art. 107.° Em todos os crimes previstos n' esta secção
será sempre imposto o maximo ela pena, quando o crime
for concertado
entre dois OH mais militares.
SEü<,'lo VII
Dos crimes contra o dever militar

militar que,
Art. 108.0 () governll<lor ou commandante
declarada
a guerra,
não tomar as neccssarias
medidas
preventivas
Oll não requisitar
opportunamento
os rccur os
indispensáveis
para a dcfezn, Se (ln sua negligencia r sultal' a perda da praça, ponto fortificado ou posto que lhe
estiver confiado, será condcmnudo na pena. de' reclusão.
Art. 109.° O governador
ou commandnnto
militar qn',
em cnpitulaçào
por elle aj ustada, mio secuir a .orte da
guarnição
ou da tropa do seu commando, mas .stipular
para si OH para os ofliciae
condições ruais vantajosas,
~erà condcmnado
fi pr sidio
militar d sei nnnos c um
dia a nove annos.
Art. 110. o O militar que, estando de vedeta, patrulha
ou seutinclla,
abandonar temporária
nu dcfmitivamente
o
seu posto, ou não cumprir as instrucçõ
H >Hpcei:t s que lhe'
forem dndns, H 'r/i, condemnado
/i, morte,
s
tiver na
frente do inimig-o.
§ 1.0 Sendo o crime commettido em tr-mpc d gn 'l'l'a,
maR. f~ra ~l~) ('aso acima especinc:ulo,
:t p na s 'rA a de
prmndlO ll11htul' de treH anuo. p mll (lia a spis 1111I1OS.
S 2.° Em todos 0[:; mais cnsos serA imposta a pe'lla (1
pr 'sidio militar de Heis ll\ 'zrs a tn', nnnOH.
Art. 111.0 () militar que fi)!, 1.I1cou!r:l<1() n dormir
l'.tando do Y('deta, patrulha 0\1 sentinplla
ser:i. cOlHlem:lado
a presidio militar de tres anuos
1l11~ dia fi (i
annos,
s nelo na ft'cnt do inimigo.
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§ 1.0 Quando

o crime for commettido
m tempo de
guerra,
mas fóra do caso acima especificado,
a p na será
a de presidio militar de seis mezes fi tres annos.
§ 2.° Em tOU()~ os mais casos serú imj o ta a pena de
incorpornçào
em deposito disciplinar.
Art. 112." O militar <jue ~,' embriagar,
estando d serço, depois d nomeado ou avisado para serviço, ou depoi de prevenido para comparecer a uma formatura,
er~1.
condemnado
a presidio militar 11e .ei annos e um <lia a
nove annos, sendo na fr mt ... do inimigo.
§ 1.0 Quando o crime for connuettido
nu tempo de
guerra, mas fóra do cuso acima especificado
a pena erá
a elo pr sidio militar li' tI" anuo 'um dia a ei unHOS.
~ 2. n Em todos os mais casos :,,'r;í imposta a pena de
pJ'i~rto militar ou a do incurporação
.m deposito disciplinar.
~ 3.0 Re () delinquente
for commandant
ou eh f· ele
posto,
er-11I =ha . 'mp]"\I impu to o maximo àa pl.·na estaucl('cida para cada um <lo ca Oti d'este artigo,
Art. 11:).0 O milito r que, t ....nd« ido tlll< VCI. ' punido
di ciplinarment
por imbriuguea,
de novo incorrer
na
incsma falta, fóra dO:l 'a",o~ pr ,\,j to::; no artigl) ant .ceU 'nt " :,j('r:\. CIllld 'JUlllHlo a pri .i II mil ital' ou <l incol'pol'a~ao m d..posito di~ciplillal'.
Al't. 114.0 O militar (lue,l'llI
ulIl'lol'isll\.':!O, ordem ou
for 'a maior, ti mporaria
ou .1 tinitivnlll('Jlil' abandonar o
po ·to da guarda OH ()
qualqut'J' ,,·rvic;o 11 'CP suril) á
scgllrau<;a da tropa::;, ... ri\. el)Udemnllc1 á. lllork, e (' ·tiVI'!' na fr 'nt ,a
inimi O.
~ 1.° S n(10 o Timo CuJlllll >ttil1o ('lU tempo el guerra,
lua fóm li eH (I ;ll·illlU 'sp"citieull0
a Jll'n:l ·"rá. :t tll:'
pr !\idio militar di tr,·s aDll
l' um Ilia:
,l,i· :umos.
~ ~,o Em todo (I lIlai
'a~l)" I'rá impo"t:t a p 'na de
p1'i 'llO milit:ll' ou , dl' inellrporadlO
élll d 'po:;ito di t'iplinal',
1* :1.0 qnan(lo,
por \'il'tUÜI' .}'I'.t' /lrtioro, ti\' 1'.1
PI'
appli 'IHln pena tl'mporarin,
(I (1 lill<}\ll
nt fuI' ('OlllllHlll'

a·

l):mtt' <le po~tl), SPl':t apl)li ado (I lll. -ilUlI da P"llll,
Art. 115.0 O militar (IUI
III llloti\'o justificado, <ki."ar
l'ompar' ','1' 111) local • Ü, hlll'/l iU 1111' ti\" r ido tI tC'1'lllll,l!\da.
P:U"L 'mhal'(·:tr I)ll l' 1'11 mal' ·11:11' pam fóra <ln. 10calttla<le 011110 I' ti\'l'f, 'ni ('01ll1CllllHllll1:
a trl', :l1l11IlS, S'
I, v A pn illio milit l' UI
UI Z
l li 1'<1
1lltrnmnr;
pt'la ua flllta (lci:lll' (11 ('"llir yi.1
'> o A' }ln ao lUl
'1'ltlU' ou :\ llloorp
,
. -.
.rac; o 1Il tl·p ilo di .
I.! I plinul' cm todo
o::; llll\i' c

ai:

I'

(I
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Art. 116.0 O militar que violar a salvaguarda concedida a alguma pessoa ou logar depois de lhe ter sido
apresentada, será condemnado a presidio militar de seis
mezes a tres annos, se por qualquer outro acto de violeneia não incorrer em pena mais gravo.
Art. 117.0 Será condemnado a presidio militar de tres
annos e um dia a seis annos o militar quo, sem intenção
de trahir, mas por negligencia ou outra causa ind sculpavel, pozer em risco, por qualquer acção ou omissão, a
segurança do exercito ou de parte d'ello, de alguma praçar
arsenal ou estabelecimento militar, ou facilitar ao inimigo
meios ou occasião de aggressão ou defeza,
Art. U8.u O militar que, sem intenção de trahir, r velar a qualquer pessoa o santo, senha ou contra-s nha ou
alguma ordem de serviço reservada, será cond mnado :
1. o A presidio militar de seis mezes a tr s annos, sondo
o crime commettido m tempo d guerra;
2. o A prisão militar ou a incorporação em deposito disciplinar em todos os mais casos.
Art. 119.0 O militar nomeado para fazer part ele algum
conselho d sru srra que, sem escusa legitima, deixar de
comparecer para n' lle funccionar, serA condemnado a
prisão militar. Se, por "m, se recusar a cl sempenlmr ss
serviço, soffrerá a pena de presidio militar do seis m zes
a tres annos,
Art. 120.0 O militar que fizer u o illcgitimo das suas
armas ou que incitar os inferiores a usar iII gitimam nte
das suas, será condemnado a prisão militar ou a incorporação em deposito disciplinar, s m projuizo das p nas
mais graves em qu possa in '01'1'r.
Art. 121.0 O militar qu , por palavras proferida publicamento e em voz alta, por escripto de qualqu r modo
publicado ou por qualquer outro meio de publicação, p1'ovocar a um crime det rminado, s rá cond mnado It presidio militar de s is mezes It tr s annos , salva a p na
mais graves cm que pot!sn incorrer por disposi~lto sp cial
(1' este codigo ou do 'odigo penal.
§ unico. So a provocação tiver por fim n pratica d algum crim
ss ncialmente militar, a pvuu ser:í. a cl pr idio militar d tr 'S annos. c um aia :t K 'is armo , . alva om
to d o o ('aso ns p llas mati:l grav s qtH' <levam ' t' applicadll .
.\r1. 12~.o O militar (tU dolo 'mUente procurar ou facilitar a fuga do um prisiOlHi1'O d \ O'U na ou do 1l10'uID
I)utro pr0so ('onfiado :í. sua guarda, tjer:l punido com PI' 'sidio militar de scis annos (' um dia a nove mmol4.

V Serie

ORDEM DO EXERCITO

N.o 11

2J5

§ unico.
e a fuga. se realisar sem que o militar encarregado da guarda do preso dolosamente a procure ou facilite, será o me mo militar,
ainda n'es e caso, condemnado a presidio militar de s is mezcs a tres anno , se
não provar caso fortuito ou força maior que exclua toda
a imputação de negligencia.
Art. 12i3oo O militar que fornecer a algum pr O armas,
instrumentos
ou quaesqu r outros objecto para elle poder
realisar a sua va 110, s rá condcmnado apre idio militar
de tres annos e um dia a sei annos.
§ unico.
e:t
fuga do preso não chegar a realisar- e,
a pena será a de presidio militar de eis mez s a tros
annos.
. EC~'ÃO VIII
Da deserção

Art. 124.0
omm tte crime d deserção o militar:
1.0 Q,ue, ausentandoem lic nça, faltar por espaço
d quinze dias con cutivos, ou p r
paço de trinta dias,
sendo recruta qn' não tenha ainda s is mez s de pra<;a;
2. o (~ll , exced ndo, iem cau a .i u tifieada, a lic nça legitimam mt concedida,
commett 'r igual falta por ' pa\,()
de vinte dia cons scutivo
ou por
paço de trinta dias
sendo recruta que não tenha ainda s i mezv de pra~a,
depois d'aqu lIe m qu a licença tiver finalisado ;
3.°
ll<',
tram itando i oladam nte, d 'ixar de fi apres ntar no ponto do
u d tino d ntro de vinte dia depois d'aqu lIe que para
e fim tiv r ido marcado na
l'esp ectiva guia ou itin rario, uma vez qu para i '80 não
tenha tido .' au 'a j li ti fie ada;
4.° qu " d ntro U' doz m Z( consecutivos, commettcr
ti: 'I:; ou mai falta' que .ntre toda,' perfaçam, pt-lo lU 'nu,
VlUh' dia. (1, au, '!leia iII(',yitima;
;).0 <lu' fugir dalguma
cad·ia ou e 'vadir d <plaIqn 'I' Ioga r 'I~j ,ito :I. di cipliua
r 'guIam nt H militar
,
nn<!. "Ht\:ia (l·ti(lo I'lll ('ustodia ou elUnprinclo
p na, uma
V,;>' (Jlt\' H' não :tpr
'Iltl' ou nlO ,l'ja capturado
dentro
do praso dI'
dias.
iht. 125.0 Em tl'mpo ele gn I'l'n ~ao l'(,clUí:ido' a quarenta (' oito h 1'11 110 ca o do 11.° 1.",
a ('in 'o dia' nOt>
el1'o' do: 11.0 ~.u, :l.o
:>." do artigo ant ("u 'lll!' o'
pra o ali . 'tal> ·h' -ido, par:t "rl'IU qualific:ula~ t'omo d 'crC;iio II. fa.lta' n I 1Il '1:;11\0 artigo ('~p ·(·ifi ·ada,;;.

ac~

Art. 1:?6. o 'OllUIl(.tt t:lnl L nt crime li d(' 'I' 'i'[o :
1.o A Pl'a 'a d) prim ,ira r' 'I'rva (Pi , :plldo 'hamllda
1
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ás armas por motivo extraordinario,
se não apresentar
no
seu regimento
ou a alguma auctoridade
militar dentro de
cinco dias em tempo de guerra e dentro de vinte dias em
tempo de paz, depois d'aqu 'lle cm que terminal' o praso
que, pessoalmente
ou por meio de editnes, lhe for notificado para a sua apresentação ;
2. o A praça da s\'gunda reserva que se não apresentar
no ponto do seu d -stino dentro de dez dias depois d'aquelle
em que terminar o pras o que lho for notifi .ado pura ti; sua
apresentação,
noe termos do numero anterior.
§ unico. Commette igualmente crime de deserção o official de reserva que 50 não apresentar no sou regimento ou
a alguma auctoridudc
militar dentro dos praso::; e.itabelcciclos no n.? 1.0 d'cste artigo.
Art. 127.° Os dias
ausencia que constituem deserção
contam-se
por períodos ele vinte e quatro horas desde
aquella em que se v rificar a falta.
Art. 128.° Os soldados e mais praças de pret qu COlUmotter m o crime do dt'ser~Ko, !l(,ruo cond minados a deportação militar:
1. o De trcs a cinco annoe, S' o crime for conunottido
em tempo do paz;
2.° De seis a oito aunos, sendo commettido em t 'miJo
de guerra.
§ unico, No caso do n." 1.0 d'csto artigo, se o d sortor
for recruta
que se não tenha ainda a.pr 'Henta<lo no ('orpo
que lhe tiver sido destinado ou que, embora o tenha f -ito.
se apresente
voluntariaineute
da doscrção, a pcna, s 'rã a
de presídio militar de s is llWZCS a um anno.
Art. 12!J.O A pona de deserção '1'l':Lde quatro a seis
annos no caso do H.O 1.0 do artigo autec 'dente . de oito
a dez no caso elo 11.U 2.°, quando o crime for lWl'petrad.o:
1.0 Estando () que o commetter de serviço, un mm 'ha
ou com prcven)ão
de mal'<:!ta, S:ÜV'lS em todos o' ('asos mi
11·1.";
disposições dOI:! artigos [>.J.u, 100.", 110."
2.° Levando c:wallo ou ltluar i
n." Bendo r 'incidente 110 crime d, d 'sl't'ção;
4. o Col\t'olTendo extravio dI' armallll'nto ou 'Ilutra ('r~ll
dp objecto p('rtelH'('nte :lO l'süt<lo ou a militar mna ~('Z
.
' grave:
quo nao resu 1te anilo
a que eol'l' 'Hponda lwna mai::;
5.° Dcs rtan(lo pam paiz \'stl':tng ·il'O;
ü.o Dcsertimuo dois ou mais miJitarps, entro OH (lU/VI:!
prcccd.esse con 'erto OH conjura 'u'o palia a d serç:to.

ao

A~'~, 1:30.o Con::;idera·s(' J '::;ertol' para paiz e~trangt'il'o
o mlhtal':
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1.0 Que, sem auctorisaçào , transpozer os limit
que
separam o terr'itorio portugu z do ele alguma outra nação ;
2.° Que, estando fóra de Portugal com o corpo a que
pertencer, o abandonar passando para outro qualquer paiz.
A rt. 1:31.0 Será empre irupo to o máximo da pena:
1.0 Quando o crime for perpetrado na fr nte do inimigo, salvas a' disposições dos artigos 54.°, 100.", 110.° e
11{.0;
.
2.° Quando for por1' trado pelo corumandante ou chefe
do algum posto, uma vez quo nào tenha incorrido em pena
mais grave;
13.o Sendo chefe de conj uração para des rçao em tempo
do paz ou para paiz e trangeiro.
Art. 132.° O oflicial que commctter o rim de deser<;ito soffrcrá a p<'na do presidio militar:
1. J)<> s 'is aduos
um dia a 1l0V armo, desertando
na fr nte do inimigo, alvas as dispo içô dos artigo" ;)4."
10(),O e 114.0;
2.° Do tre
rumos o Hill dia a seis annos, de ertnndo
})IU'U plliz
:;trang iro ou -m tempo d gu rru, ma .. fóra
P

ti

do

l'IUlU

do num

'1'0

unterior

:3.o }) \ . -is mezes a

t1'(,8

:
annos cm t do,' 08 mais casos.
.ia a P nu imposta ao official
. mprc como acc 8 soriu a dl'-

~ unico. Qualquer
que
por crim
de de .er ',~o, tt'1'<'t
missão.
Art. l:3H.o :-;cl'á imposta a 1 lia de mort no militar:
1.(1(~Il\' na fr inte do inimigo des -rtar, pr él'd ndo onjUr1l<:ho pa.m a de;; r)ao;
2. o Qne, 'fi t m}lo cltl gu 1'1':1. 011 pstallclo com o eOl'pu
a qUl' )I 'l'ten 'é\' ,'m pai", cstl'a.ngl·il'o, for (,h ,~, Je 'f)lljll-

l':lçno pura (I!.' 'r ·ilO.
Art. 134.° () militaI' fIIH' ]n'o\'o ar OH f;t\'OI'PI'Pl' a deser 'iio 'cnL l'ondl'1Il1IlHlo!la
JIl
mas penas dp. Jps '1'1';\0,
H{'f.\lllldo as l'il'lIlIllHtlUll'in
t' (li·;tillC('
'S c:;tab ,I '('i(I
!lOS
artigo H ant{'c d('ntl' , ;;:llv. it ai ·po:i(·;t do arti~() f):L" I'
applicllndo, Ib PI nas ('OITL'~P()lIfh'lltl' do Il.I·tigo 1:,2.
• cn ~ \lnico tuda:; fi v /.es q\lP ImIo utJi ial o (II lilllpH'llte, a li 'nas da tI SCI'I'IlU for'1I1 I'Sp 'ciae para a. praça.'
de prllt.
Art. 1;3;)," .\ pm('a da jll·illlt·il'll I' ;; 'n'a (PI'
• na()
apr '8 'ntar !lO "pU l'l' illl 'IHo, para a' n'\luii'í'~ t1nII \lll > ,
~o pra, o de d,·z dia. 'untado, (L (lntn '11\ qllll tl \'. r .:tltsRI' :\ . ua apr ;;cntll)ilo, no. t 'nuos do a 'el' to q1l' }Iam
I

fr

;lqnelh· fim ·halllar:l

r(·... 1'\'1\,

~a() '111dl·llO.ito (li ciplillur.

S 'l'{t

punida

om in'

)!'pOl':t-
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Art. 136.° As praças de pret reformadas
não ficam sujeitas ás disposições penaes estabelecidas
n'esta secção e,
quando desertarem,
serão abatidas aos effectivos dos corpos ou companhias a que pertencerem,
perdendo os direitos á reforma que tiverem obtido.
SECÇÃO IX
Das violenoias militares

Art. 137.° O militar que, na casa em que estiver aboletado, eommetter
o crime de homieidio voluntario na pessoa do dono da casa ou em alguma pessoa de sua família,
será condemnado a prisão maior cellular por oito annos,
seguida de degredo por vinte annos com prisão no logar
do degredo até dois annos, ou sem ella,\conforme
parecer
aos juizes, ou, em alternativa,
na pena fixa de degredo
por vinte e oito annos com prisão no logar do degredo por
oito a dez annos.
Art. 138.° O militar que, na casa em que estiver aboIetado, maltratar
por meio ele offensas corporaes o dono
da mesma casa ou alguma pessoa ele sua familia, srá
condemnado
a presidio militar de seis mezes a tres annos, não resultando
crime a que corresponda
pena mais
gravo.
Art. 139.° O militar que, por meio de palavras ou ameaças, offender o dono da casa em que estiver abol tado ou
alguma pessoa de sua familia, será condemnado a prisão
militar ou a incorporação
cm deposito disciplinar.
Art. 140.° O militar que pretender
obrigar o dono da
casa em que estiver aboletado a fornecer-lhe
o que, pelas
leis, não tiver obrigação de lhe dar, s rà condemnado
a
prisão militar OH a incorporação cm deposito disciplinar.
Art. 1,*1.0 As offensas corpora s entre militares
da
m ama gloaduac:ão ou
ntr
soldados,
que produzir
rn
doença ou incapacidad
de
rvi o por mais de d z dias,
serão punidas com presidio militar de sei m zc a tr
annos, se d'cllas não resultar algum dos off ito m ncionados no artigo 360.°, n.? 5.°, ou no artigo B01,u do codigo penal.
§ nnico., S rito punidas di.sciplillarment
pelos r 'sp ctivos supel'lores,
na conformidade
das 1 is e r rulamontoe
militares, as offensas corporaes de que se trata n' ste artigo, quando não produzirem
doença ou incapacidad
de
serviço por mais de dez dias,
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SECÇÃO X
Do extravio de objeotol militares

Art. 142.° O militar que alienar,
empenhar
ou, sem
motivo justificado,
deixar de apres ntar qua'squer
artigos
do seu fardamento,
será condemnado :
1 . o A presidio militar de tres anno e um dia a seis
annos, se o crime for commettido em tempo de guerra;
2.° A prisão militar ou a incorporação em deposito disciplinar em todo os mais casos.
§ unico. Para os effeitos d'este artigo, o calçado é considerado artigo de fardamento.
Art. 143.° O militar que, tendo
ido cond mnado por
algum dos crimes de que se trata no artigo antecedente,
comm tter outra vez algum dos mesmos crime, ou aquell
que alienar, empenhar
ou, em motivo ju tificado, deixar
de apresentar
muniçõ
de gu rra, artizos de armamento,
equipamento
ou qua qu r outro pert ncentes ao
tudo
e que lhe t nham ido onfiados ou di tribuido para o
s rviço militar, será condemnado :
V' A presidio militar di,
unnos
um dia a nove
annos,
e o crim
for commettido em t nipo de guerra ;
2." A pri idio militar de sim
zes a tr s nnno em
todos os mai cu os.
S uni o.
militar qu , S fi motivo ju tificado, deixar
de apre entar cavallo ou muar que lh
teja confiado ou
distribuido para ~ rviço, s rá cond mnado,
>Ó'undo os 'aso', no maximo das pena
stab elecida n' t artigo.
Art. 144.° O militar que p la prim ira vez alienar, emp nhar ou não apr en tal' qUll. squ r dos obj cto espocificados nos artigos 142.11
14B.", er:'l punido diaciplinurmente, s a sul> tituição dos obj ctos ali nados, 'lUp mhado
Ou extraviado
importar
m quantia inferior a :2::>
r I·i .
Art. 145.° ( ualqu 'r individuo que comprar, receptar
ou r sceber
m p nhor avallo, muar ou algum do ob] ctO!i (' p cificnd
n 'esta
cção,
qu n: (leva
r alie11al1o ou mp nlwd , 'rA puniuo com pri ao militar ou a inCorporação
III lepo ito ui' ~iplin r.
E 'çÃO XI
e distinotivo8

Da ulurpaOilo de uniforme.
ou in81gnlal militares e de oondecoraoõe

Art. 1,W.n O militar
lU , di tin th-os

0\1

q\!
insignia

ti

'ar publicam 'Ilt d
militar
'1u lhe

s

nnifol'p r-
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tençam e não tenha direito de trazer, será. condemnado a
presidio militar de seis mezes a tres annos.
Art. 147.° O militar que, nas mesmas condições, usar
medalhas ou condecornções
de alguma ordem nacional ou
estrangeira
que não tenha o direito de trazer, será condemnado a prisão militar ou a incorporação
em deposito
disciplinar.
SECÇÃO XII
Do íncondío e destraição

de editloios e Objectos m1l1tares

Art. 148.° O militar que voluntariamente
incendiar, ou
que por meio de materias explosivas destruir, no todo ou
em parte, casa, arsenal,
armasem,
ponte, fabrica, construcção militar, comboio, embarcação
ou navio, ou qualquer outro edificio on obra de arte destinados ao s rvíço
do exercito, será condemnado :
1.o Na p na do morte com exautoração, se o crim for
commettido em tempo d gll rl'tt;
2.° Na pena d prii:lão maior cellular por oito annos,
seguida de degredo por vinte annos com prisão no logar
do degredo ató dois nnnos, ou HPm -lla, conforme parpcer
aos juizes, ou, cm alternativa,
na p 'na fixa de vinte
oito annos de degredo com prisâo 110 logar de degr do de
oito a dez annos sm todos os mais casos.
Art. 14U.O No caso do artigo anteced nte , quando pa!'e
a destruição de algum dos objectos n' lle mencionados
s
tiver empregado
qualquer outro moio qn' não s .ia algum
dos qu ali se e pecificam, a pona será a de prisão maior
cellular por oito annos, seguida <1 dogr do por doze annos. ou, em alternativa,
a pena fio-a de degredo p r vinte
»nco annos.
Al't. lf)O.o O militar que volnntariam nte, mas
m intenção ele tl'ahir, destruir ou por qualqu r modo inutili ar
ouras d defesa, mat srial d gu rra, muniçõ s d qnaesqner esp ci , Ill'tig'o!i <1 far!lltllwnto,
quipmllcllto
ou'
qua squel' outro, delitinado
ao abast 'cim nt do ('. I'r('ito, serà condemn:ulo:
1.o A prisao maior eelllllar por oito armos, s guida dl'
degredo por doze anllos ou, 'lU alternativa,
{L pt lia fixlt
de degredo ]>01' villte p cinco anuo' se o crime for ('ommetticlo em tempo de O'nerm;
2.° A prisa~() maior ('('llul:tr dI' <lois a oito annos 011,
em alternativa,
a degroJo
temporario
m todos os mai8
casos.
l't. 151. () As !Wlla 'I'!tau ,I cidn no' <lois artigo 1In-
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te edent . poderão
er sub tituidas pela immediatamente
inf rioros, quando o pr juizo r alisado ou o valor do . objectos destruidos
ou inutilisados
for inferior a 250:000
róis.
Art. 152.° O militar que voluntariamente
inutilisar artieo
de fardamento
seus ou d alcum seu amarada, ou
artigos de armam nto squipum nto ou quae 'quer outros
pertencentes
ao c tado, e quo e tejnm á.ua
re~pon sabilidad
ou á. 1'0. pon sabilidad
ti' outr militar,
erú condenmado :
1.0 A pr idio militar de
IS annos
um dia a nove
annos, se o crime for comm ttido nu tempo d guerra;
2.° A presidio militar do . i", mezos a tre anuo em
todos O' mais '11 os.
Art. lõ;~.~ O militar que,
ln tempo
d paz, voluntariam 'nt c tropiar ou matar cavallo ou muar d ·tinado ao
serviço militar, s r:'L cond mundo It pr' idio militar de tres
annos
um dia a eis anno .
§ muco. A pena s rá d s eis m zcs a tre anno de
pro .idio militar, quando o militar, voluntariam
nt , ferir
qualqu r do animae
a que st artigo
r f re, nao o
inutili ando para () serviço.
Art. 154.° O militar que, dolo am nte, queimar, dila.ernr, xtraviar
ou por qualqu l' modo inutili s ar livro',
documentos
ori~ina( , copia: ou minutas do nrehivo
de
qualqul·r corpo,
tahelecimento
ou ropal,ti9ilo milit4r, II I'lÍ
cond 'mnado a prit>8.o maior OOIlI\\ll' d dois a oito all110i:!
ou, 'tn alt l'nath' , a d~gl' do tlllupol'ario.
unico. A pcn:t potlor:t ..01' nu. tituid< p la
pr sidio
nilitar
,j lIH~Z ~ a tI'
nno,
da perda do livro
'\)11 do <lo Ilnwnto
inlltilisado
UII ' trt viado llaO l' 'ulta1'
)1'l'juizo para o . t:ulo ou para t 1" iro.
Art. 1[);).<I ~ () cl'iJll'. ",'PI citic: do 11 artigos 14 .0,
14\1.° 1;10.°, impor- c-h. o ao. ·ulllplic., :lilld (lU 1110
ejmll militar s n 'lll p soa p 'l't'lH'('llt
ao .-e1' 'ito as
Illlla
(lue corl' pond ll! ao,' auctol" ~ do me. mos crilll • ..

*

a

ae .

I

Do alguns orlmes oontra as peRsou o eontr& & proprled&des
m tempo do guorra

. Al't. 11>t3.o Aqll!'lI,'

f(IH',

110

th 'af1'o da

"U

I'l'a, . em

IUO-

por manili. to impu!. o (I" Inlllvad z, pUl'a fÍll'iJitm'
<I. l'_'('cul,'ao (1· algum
('rim' ou para'
11 ('''U1'llr a impu111(lad por crim
já comml ttido, Ill:.ltar al"u 1ll ou prati~lVO
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car ferimentos de que resulte a morte de alguma pessoa,
será condemnado á morte, ou á morte com exautoração,
se for militar.
Art. 157.0 Aquelle que, no theatro da guerra, tiver copula illicita com qualquer mulher contra sua vontade, empregando para o conseguir violencias physicas ou vehemente intimidação, ou que violar menor de doze annos,
posto que se não prove o emprego de algum d' aquelles
meios, será condemnado a prisão maior cellular por seis
annos, seguida de degredo por dez annos ou, em alternativa, á pena fixa de degredo por vinte annos.
§ unico. Se do crime resultar a morte da offendida,
applicar-se-ha a pena do artigo antecedente.
Art. 158.0 Aquelle que, no theatro da guerra, empregar violencias contra algum ferido para se apropriar do
seu espolio ou para outro qualquer fim, será condemnado
á morte, ou á morte com exautoração, so for militar.
§ unico. Se o crime consistir unicamente em despojar
o ferido sem, comtudo, se empregarem violencias, a pena
será a de prisão maior cellular por quatro annos, seguida
de degredo por oito annos ou, em alternativa, a pcna fixa
de degredo por quinze annos.
Art. 159.° O militar que, sem necessidade ou ordem superior, incendiar casa ou edificio situado no th atro da
guerra, posto que seja cm território
inimigo, será punido:
1. o Com presidio militar de seis annos e um dia a nove
annos, se incendiar casa ou edifício habitado e o prejuizo
for superior o 100~OOOróis;
2.° Com presidio militar de tres annos e um dia a seis
annos em todos os mais casos.
§ unico, Quando do incendio r sultar a morte de alguma pessoa, applicar-se-ha ao delinqu nte SI. p 'na de
morte com exautoração, qualquer que seja o valor do prcjuizo.
Art. 160.° O militar que, no theatro da gu rra, saquem', destruir ou deteriorar mercadorias, g nOi'OSou 011tros objectos, fazendo uso das armas, cmp r 'gando violencias contra as pessoas ou praticando algum scalam nto OH
arrombamento, será punido:
1.0 Com presidio militar do sois annos
um dia a nov
annos, se o prejuizo causado for sup rior a 100 000 réis ;
2. ° Com presidio militar de tres annos e um dia a seis
annos em todos os mais .asos.
§ unico. Quando ás viol ncias praticadas correspond -

.
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rem por lei penas mais graves qu: as estabelecidas n'este
artigo, serão impostas essas penas.
Art. 161.0 Os militares que, em corpo de quatro ou
mais para esse fim conjurados, commetterem algum dos
crimes previstos nos dois artigos antecedentes, serão punidos:
1.0 Com a pena de morte com exautornção os que forem considerados como instigadores do crime;
2. o Com prisão maior cellular de dois a oito annos ou,
em alternativa, com degredo temporário,
todos os que,
não sendo instigadores e não commettendo violencias a
que corresponda pena mais grave, tomarem, todavia,
parte no crime.
Art. 162.° Incorrerá na p na de presidio militar de tres
annos e um dia a s is annos o militar que, aproveitando-se do temor su citado p la guerra u abusando da sua
qualidade de militar:
1.0 Impozer contribuiçõ s d guerra III dinheiro ou em
generos, não stando auctori ado a faz l-o, 011 exc dendo
em proveito proprio a auctorisação que tiver Iara impor
as lU smas contribuiçõe ;
2. o Obrigar qualquer pessoa a entregar-lhe ou, na sua
presença,'
apropriar d dinh iro ou d qua squ r effeitos mov is P rt ncente aos habitant s do paiz.
Art. 163.0 O militar qu , d aviando-se do corpo a que
p rtenc r, commett r, no th atro da gu I'ra, qua squer
malefícios outra o habitant s do paiz, erá eond mnado
a pr sidio militar d tr s annos
11m dia a s i annos.
§ 1.0 Se o crime for commettido por quatro ou mais militar s, qu e tenham concertado pura o perp trar, applicar-se-ha aos d linquentes a pena de presidio militar d
seis annos e um dia a nove annos.
§ 2.')
os mal fi<·i r ali sado -ontra o habitant s
constituir III 'rim It qll
01'1' spouda p na mai - grave,
rà impostr 8 a P na.
Art. 164.°
militar qu , 11< th -atro da guerra, furtar
alguma cou a a um prisi neir de gu rra onfiad ti lia
guaria ou prot çao, OH qu o obriear a ntr gnr-lhe dinheiro ou qUlle quer obj to qu PI) sua, serÍLcondi mnad a pri ao maior c llular de d i a oito anno ou, m
alt rnatíva,

n d

0'1'

edo t mporario.

§ uni('o. IIav 'ndo il'ct1lm~tan·ia. atil'nusnt ., ou 'ndo
infi rior u ~. ;)00 r' iI:!
valor do furto ou da .' tora;! , a
pena
nos.

fi

r:\ u. d

pr ·idi

milit r de . is m z s • tI'

an-
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ECÇ'AO XIV

Dos crimes praticados por prisioneiros
e emigrados POlitiC08

de guerra

Art. 1G5.0 O official prisioneiro de guerra que, faltando
á sua palavra, tornar a ser preso com as arruas na mão,
scrá condemnado á morte.
Art. 166.° Os prisioneiros de guerra ou emigrados politicos que, contra officiaes portuguezes
ou de nação alliada, OH contra auctoridnde portuguesa no caso do artialgum dos crimes especificados na
go 83.0, commetterem
secção IV d'este capitulo, serão punidos com o máximo da
pena correspondente
ao crime que praticarem,
salva a
disposição do paragrapho seguinte.
§ unico. Os prisioneiros de guerra ou emigrados politicos que forem .onsiderados corno principaes instigadorc . de
um crime de sedi~'ão militar serão cond .mnndoe á morte.
Art. 167.° Para os effeito da mencionada secçiLo IV, o
prisioneiros
de guerra e os emigrados politicos serão considerados como inferior s, n1to slÍ de qualquer offi ial portuguez <tue tenha posto equivalente
ou superior áqu -lle
que o governo portuguez
lhes r -conhecvr, mas tambem
do' ofliciaes de qualquer gruduuçào qm' ex '1'C erem commando ou estiverem de serviço no quartel, d .posito ou estabelecimento
onde forem alojados os mesmos prisioneiros
ou emigrados.
Art. 168.° Quando algum militar estrangeiro,
prisioneiro de guerra ou emigrado politico commetter crime a
que corresponda a pena de morte com e:cautorução, não
senl. impo ta essa pena c applicar-. e-ha, cm s su logar, a
pena de morte.
Art. 169.° A p 'na de pr sidio militar, quando impo ta.
a militar 'strangeiro,
prisioneiro'
d« guerra ou a emigrados politieos, não produz cflcito algum dos m uciouados no
artigo 20.0 do prcsonto
'odigo.
C.\I'rrl'LO

II

Dos crimes militares
SECÇ \0 I
Da falsidado

Art. 170.0 S rá eond ·mn:ulo na p '111\ (1 doi'.
oito :mnos dl' prisão llluior e 'llular ()1I, '111 alt l'I1ativa lll\ (I dgr elo tcmporario,
o milito r :
'
1.o Q\H', em materia d admini ·tl'a~ao militar, fal~itielll'

1.' Série
dolo amento algum livro, mappa, relação, dinrio ou qualquer outro documento,
se da falsificaçào result r, ou podér r sultar, prejuizo para o estado ou para militar S;
2. o Que fa I ificar dolosumente actos ou termos do processo criminal militar, livros elo regimento, batalhão, companhia ou bateria, caderneta
militares, títulos d lic n~a
ou de baix. , guias ou ntte tado ;
:1.() Que, não sendo o auetor da falsifioaçào a que ii
refer qualquer dos numeros antecedente,
fiz r comtudo
u o do dOCUlU nto falsificndo,
abendo qu' o é;
4." Que der mnliciosam mte a I:;CU superiores informa~õ ful ii ou in -xacta
obre qualquer obje .to d serviço
ou do administraeào
militar;
5.°
ue , abu ando da confiança
que n' II <1'110 itar
algum iuperi r, con eg-uir que «st auctoris
('OlU a sua
as ignntura ou com a sua rubrica qualqu r docum nto falso;
Ci. o (~nc e apropriar
c fizer uso de caderneta militar,
titulo d baixa OH de licença, guia ou attc .tado que 111(>
nao p rtençn, Iost f(1I nao contenha fal ·iti 'a~< o,
~ 1.0 A p n tl pri"it. maior cellular ' rlL t;UO tituida
Jl<,la de prc idio militar d<' ·i nH'Z S tl, h'\'s anllos,
t' a
falsida(le for cOllllllettida
'olulltmiamont',
m: S( m intcll'ào de can::tr lll'('juizo ao estado ou 1t miliu r '13, 1It'1ll com
a d 'ne brir UIll pt' juizo já rl'alisado.
2.0 O di po to n li," 5,° d' ,t\· artigo lHlO '.'im o
c

*

flupel'ior da r' pon:,;ahilid:Hles 111 <lue ineol'rer
S l'vancia. <los re~,llmn
nt() militar

}l

la inoh-

Art, 171.o ~'~':L eond 'lllllado na pena <lc doi. , oi til
nnnos <le prislLo maio!' cellnlar ou, 11\ ah l'IIati\':t, na dl'
d }~l'edo tempol'ario,
o militar que, ('11\ pr jui;r.o <111fazenda
mllttar ou
iu(li"iduo.
militare , fi.: r \lO (1tI P( os 0\\
lU <lida
falsa.,
ah mIo (lue 41 i~(),
Al't. 17~.u ~l.:r:l '()n<l IIlIl:ulo a pri8li.o maior {'l'lllllar d
d,oi. a oito ann
ou '111 altt'rnal i \'tI: I d('°'l' ,do t ·mpor 1'10, o militur:
L" (~n' fal ·ifi('al· ,·lJos, lllal'l'a , I'han 'l,lla nn cUllho
de alguma
nctnrill: (1\· \lU r( parti~r~() militar, (h· ,ti lIulo. a
I~nthcnti 'lU' ado
ou' dot'unwlIto
I' ,1, tivo
ao 'J'\'i 'o militar, ou a rvil' <lo i 'na I di tinctivo d ObjCl'to, pcrt 11CCIII"s ao x 'I'vi to;
,)"
()Illl,
..
1 • tll( 1
-',
'111 IH' ~IIlZ()
((I

a·

uSo

tr:UHlul nt,) d,

('110,

°

1I1IU'l'a ,

vél'(hu\l'iro
<la 1I.tllll' • a <1' lqt1l'1I
<)u l' }H'l'ili 'a
ll11'l'o ntt c~<l I t
d tin do a t r ui um
~õ ali <l 'Im'ada ,
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Art. 173.0 O militar que fizer uso dos sellos, marcas,
chancellas e cunhos de que se trata no n. o 1.0 do artigo
antecedente, sabendo que são falsificados, será condemnado a prisão maior collular de dois a oito annos ou, em alternativa, a degredo temporário.
§ unico. Se o crime for commettido sem intenção de
causar prejuizo ao estado ou a terceiro, a pena será. substituida pela de presidio militar de seis mezes a tres annos.
Art. 174.0 O facultativo militar que, no exerci cio das
suas funcçõcs, certificar ou encobrir falsamente a existencia de qualquer molestia ou lesão, ou que, do mesmo
modo, exagerar ou attenuar a gravidade de molestia existente, será condemnado a presidio militar de seis mezes a
tres annos, salvas as penas mais graves em que incorrer,
havendo corrupção.
SECÇÃO II
Da infidelidade

no servlQo m111tar

Art. 175.0 O militar que, no exerci cio de suas funcções,
se deixar corromper, recebendo, por si ou por interposta
pessoa, dádivas ou presentes, ou simplesmente acceitando
promessas de rccompensa para praticar um acto injusto
ou pal'a se abster de praticar um acto justo das suas attribuições, será condemnndo a prisão maior c Bular de dois
a oito annos ou, cm alternativa, a d gr do temporarío.
§ 1.0 Se a corrupção não produzir cffeito, ou se o objecto d'ella for a pratica de um acto justo ou a abstenção
de um acto injusto, a p 'na ierú a d presidio militar d
seis mezcs a tres annos.
§ 2.1\ He o acto injusto e xecutado for erim c'\ qu
corresponda p na mais grave, será impo ta s a p na.
§ 3.0 Se il corrupção tiver 1'01' objecto algum acto das
funcções j udiciaes que competem aos militar 8 em mat ria criminal, applicar-so-ha ao delinquente a li na ele quatro annos dI' prisão maior c llular seguida d d rr d por
oito annos ou, m alternativa, a P na fixa d degr .do pOI'
quinze annos, Quando, porém, por effcito da corrupção,
houver condernnação a uma pena mais grav qn' a tabelocida n'estc paragrnphu, s 'rà imposta ssa P na mais
grave ao militar qUI S' deixar COl'l'Olllpr.
§ 4.0 As disposiçõ 8 d' ste artigo e S \IS para raphos
terão legar tamb m nos ('aso' em <lu o militar arrogando-se dolosam nte attrihuições para praticar
qualqu r
acto ou inculcando 'I' dito para o com; guir, Il,ec'ital' ofi' recimento ou promessas, ou r c ber dadivn ou pros nte

un;
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para fazer ou deixar de fazer esse acto, ou para conseguir de outrem que o pratique ou deixe de praticar.
Art. 176.0 O militar que, por meio de violencia ou
arn aça, con tl'ang r ou que, por dadiva, pres nte ou simples promessa de rccomp ensa, corromper ou procurar corromp r qualquer
militar para obter d'eUe, no ex rcieio
de suas funcções, algum acto injusto ou assegurar o resultado de alguma pretensão,
será punido:
1.0 Com as m sma pena.s que p lo artigo antecedente
COrI' spondem ao militar que se d ixa corromper,
se a coacção ou a corrupção produzirem
effeit ;
2. o om prisão militar ou incorporação em d posito disciplinar,
havendo
simple 111 nt
tentativa
d coacção ou
de corrupção,
exc pto s o delinquente for official
de
graduaçl\O sup rior :l do militar a <til ru prOCUl'1lr constranger
ou .orromp r, porque, n' e 'e ca o, soffrerã a
pena d pr idio militar de sei mez s a ti' s annos,
Art. 177,0 O militar qu , t ndo m su poder,
m rasão
de suas fun('~'õ ,dinheiro,
valores ou qua squ r obj ctos
qu lh não p rtençam, os di trahir d
uas lega s applicações cm proveito pr prio ou alli eio, s J'A cond emnado :
1.o A pri ao maior c ellular por quatro annos, seguida
de d gredo por oito annos ou, m alternativa,
á p na fixa
d d gredo 1)01' quinze annos, e o prejuízo for up rior a
lOOhOOO réis ;
2,° A pri ao maior c llular d doi a oito annos ou, em
alt rnativa, a degr do t mporario, s o prejuizo for inferior áqu lia importancia,
1, <I ] Iavcnd
circum tancias Iltt nuante , a pena pod rá
r substituida p la de pr idío militar d tr s annos
e um dia a
is < uno ,
§ ~.o ~ o d 'Iinqu nt for pra Il d pr t, s rá. punido
disciplinarmont
empre que () pr juizo nito xc der a

2,)f>OO

i,
17, .0
li distmcçao
dtl que '(' trata no arti.o an~ c li 'n! COIl, istil' l',m nt
m'
dar a qualqu 'r dos ohJ ctos u' Ue l' p' ifi 'ado , s lU pro d I' auct ri 'ação comp ,t nt
III all~a tI, forl:a maior, appli 'a '1\0
erviço
llllblico di\' r a d 'll.qlll'111 que I '~llllU 'tlt d v ria. t r, a pena
l':t a d )lI" 'idi militar d ,·i m'z', a tr
anno.
Art. 17U.<J O militar qu ,in\"
tido Olll'n arn'gado de
Ill~, com mando ou d' <Ju:w~qlll'r f~m '~õ
d, admini trll.ção
nu Ittlll', tomar ou a{'l' 'itllr, porl
011 pOI' mt rpo ta pesoa, algulIl intl'rc
• pP. tloal t'm Ildjudi '/lt,'1 0, olllpra, v nda, rec II '!to, di ·triblli~ào, pa am 'lltO ou m (lU Iquer
Art,

r

L
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outro acto de administração
militar, cuja direcção, fiscalisação, verificação, exame ou informação lhe pertença no
todo OLI em parte, será condemnado
a presidio militar de
tres annos e um dia a seis annos,
§ unico. Se do crime resultar prejuizo para o estado ou
para militares, a pena será a de prisão maior cellular ele
dois a oito annos ou, em alternativa,
a de degredo temporario.
Art. 180.0 O militar não auctorisado por lei para levar
ás partes emolumentos
ou salarios, e bem assim aquelle
que a lei anctorisa a levar sómente os emolumentos ou salarios por ella fixados, que por algum acto de suas fnncções receber o que lhe não é ordenado ou mais do que lhe
é ordenado, posto que as partes lh'o queiram dar, será
punido com presidio militar de seis mezes a tres annos,
salvas as penas de corrupção, se houver lo~ar a que sejam applicadas.
Art. 181.0 Será condemnado
a presidio militar de seis
mezos li, trcs annos o militar:
1.o Que, com o fim de tirar proveito, substituir dinheiro
ou valores que para o serviço do exercito tiver recebido
em certa e determinada
espécie, por differcnte espécie de
dinheiro ou valores, uma vez que para isso não esteja auetorisado ;
2.0 Que, com o mesmo fim , substituir cavallo, muar ou
quaesquer outros objectos pertencentes
ao estado, por cavallo, muar ou outros objectos de identica natureza aos
substituidos,
uma vez que para isso não tenha auctorisação
devida;
3.° Que por qualquer outro modo, al m dos j:í. capeeificados, trancar com 08 fundos publicos destinados ao s rviço militar.
Art. ] 82. o Será cond mnado a pr sidio militar de tr s
annos e um dia a seis annos o militar:
1. o Que, tendo a seu cargo ou confiadas á sua guarda
quaesql1er substancias,
generos, mantimentos
ou forragens
destinadas ao serviço do exercito, por qualquer modo as
adulterar
ou as substituir por outras adulteradas;
2.° Que, não ignorando q\le similhnutes
ubstaueias, generos, mantimentos
ou forragens €'süio adulterados,
assim
mesmo os distribuir ou fizer distribuir.
§ unico. Se a adulteração for, porém, de natureza que
possa prejudicar
a sande, 011 so o crime consistir na distribuição de carnes d • animacs inticionados
de molostias
contagiosas
ou de substancias,
generos, mantimentos
ou

L" Serie

259

ORDEM DO EXERCITO N.o 11

forragens em estado de corrupção, a pena será a de prisão
maior cellular de dois a oito annos ou, em alternativa, a
de degredo temporário.
Art. 183.° qualquer individuo sujeito á jurisdicção dos
tribunaes militares que, sendo encarregado, em tempo. de
guerra, do fornecimento de generos, mantimentos, forragens, munições de guerra ou quaesquer substancias p~ra
o serviço elo exercito, faltar dolosamente e sem causa justificada com o mesmo fornecimento, será condemnado a
prisão maior cellular de dois a oito annos ou, na alternativa, a degredo tomporario, salvas as penas mais graves
em caso de traição.
§ 1.0 Havendo simplesmente negligencia em tempo de
guerra, ou s .ndo o crime eommettido em tempo de paz, a
pena s rã a de presidio militar de tres annos
um dia a
seis annos.
§ 2.° Em tempo de gu srra., quando n:i,ochegar a haver
falta mas só demora no fornecimento, a pena será a de
presidio militar de s is mezes a tres armo
SlWÇÃO

m

Do furto, abuso de confiança e burla

Art. 18-1-.° O militar que fraudulentament
subtrahir dinheiro, documentos ou quaesquer objectos pertencentes ao
estado ou a outros militares, será cond -mnado :
1.0 A prisão maior c lIular por quatro annos, seguida
do degredo por oito annos ou, na alternativa,
pena fixa
de degredo por quinze annos se o valor do furto exceder
a 100000 réis ;
2.0 A prisào maior cellular de dois a oito anuo ou, em
alternativa, a degredo tcmporz rio,
aquelle valor, não
exc d ndo a 1006000 róis, for, c mtudo, sup rior a réis
á

50,000.
3.0 A presidio militar d

s ,is mezes a tres anno . e,
n!o exe dendo a 50b O r 'is, for, comtudo, superior a
10, 000 róis.
4.° A prisão militar ou incorporação em depo ito disciplinar s ,nfi x ed ndo 10·)000 róis, for, c mtud , IIp rio!"
a 2.,500 réis.
Art. 185.° O militar qu', na 'a a m qu
letado, fraudul ntam nte ubtrahir dinheiro,
ou qua squ 'r ohj lotos, será eondenmad :
1. ° A pri flO maior ellular por quatr
nno, seguida
de dcgr do por oito ann 8 ou, em alternativa, á pena fixa
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de degredo por quinze annos, se o valor do furto exceder
a 50:z$OOOróis;
2. o A prisão maior cellular de dois a oito annos ou, em
alternativa, a degredo temporário, se aquelle valor, não excedendo a 50~OOO róis, for, comtudo, superior a 500 róis.
Art. 186.° O militar que descaminhar ou dissipar em
prejuizo do estado ou de outros militares dinheiro, documentos ou quaesquer objectos que lhe hajam sido entregues por deposito, mandato, commissão, administração,
commodato, ou que tenha recebido para um fim ou emprego determinado com obrigação de restituir ou apresentar a mesma cousa ou valor equivalente, será condemnado :
1.o A prisão maior cellular por quatro annos, seguida
de degredo por oito annos ou, em alternativa, á pena
fixa de degredo por quinze annos, se o prejuizo causado
for superior a 100~000 róis;
2.° A prisão maior cellular de dois a oito annos ou, em
alternativa, a degredo temporario, se o prejuizo, não excedendo a l00~OOO róis, for, comtudo, superior a 50~OOO róis;
3.° A presidio militar de seis mezcs a tres annos se,
não excedendo a 50,t$OOO róis, for, comtudo, superior a
2~500 róis.
Art. 187.° O militar que, empregando alguma falsificação de escripto, falsa qualidade ou qualquer outro artificio, defraudar o estado ou outros militares, fazendo que
se lhe entregue dinheiro, documentos ou quaesquer obj ctos que não tenha direito a r ceber, será condemnndo :
1.° A prisão maior cellular por quatro annos, seguida
de degredo por oito annos ou, em alternativa, á pena
fixa de degredo por quinze annos, se o prejuízo causado
for superior a 1006000 róis;
2.0 A prisão maior cellular de dois a oito annos ou,
em alternativa, a d gredo temporário, se o prrjuizo, não
excedendo a l00~OOO róis, for, comtudo, superior a róis

5O~OOO;
3.° A presidio militar de s is Jl) zes a tr s annos s ,
não excedendo a 50,)000 róis, for, comtudo, superior a
2t$500 róis.
Art. 188.0 Em todos os crimes mencionados n' st apitulo, com exclusão do previsto no artigo 1 5.°, quando
o valor do furto 011 do prejuizo r alisado for inf rior a
2t$500 róis, será o delinquente punido di riplinarmcnt .
§ unico. No caso do artigo 1 5.° obs rvar- -ha esta
mesma disposição, quando o valor do furto for inf rior a
500 róis.
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Art. 189.° As penas estabelecidas
n'esta secção serão
unicamente applicadas quando ao facto praticado não corresponderem
por lei outras mais gravf's, que em tal caso
serão impostas,
salva, todavia, a disposição do artigo antecedent .
SECÇÃO IV
De alguns outros crimes em tempo de guerra

Art. 190.° Aquelle que, possuindo solip des ou v hiculos, o não apresentar
para o serviço militar, quando requi itados na fórma legal, será condemnado a prisão militar ou a in orporação em deposito disciplinar.
§ 1.0 Quando as penas d' este artigo devam ser substituidas, nos termos do artigo 41.°, a multa nao será. inferior a 1 1$000 róis fi m up ri r a 5 A
réis.
§ 2.0 s vehiculo ou olipede a qu
te artizo e r fere, quando s jam encontrado
, serão Jogo entr gues ao
s rviço militar,
em qu o proprietario
t nha direito a indemni ação alguma.
Art. 191.° Aquell
que, po suindo soliped
ou vehiculo nas ircumstancia
d s r m r qui itado para o serviço militar, os não apr
ntar li commi ão d in p cção
e requisição,
s rá comdemnado
a pri t o militar ou a incorporação
m deposito disciplinar.
§ unico, Quand as P na d'e te artigo d vam
r ubstituidas no t rlUOS do artigo 41.°, a multa não s rá inferior a 50. 000 rói nem up rior a 2 {j O r ',i .

LIVIO II
Dos tribunaes e auctoridades judiciaes militares
'l'ITUL
Dos tribunaes

I

e auctoridades judiciaes militares
em tempo de paz
CAP1T LO I
Disposições geraea

. Art. 11>2.° A justiçn
1\1 'tr~da,

zumt

III

militar em t nipo eh· paz) é adminome do H i, P ,la auctorida I
tribuna 8

8:

1.° A.. nt

'8

da

poli ia judiciaria

militar

j
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2. o Comrnandantes
das divisões militares territoria
s;
3.n Ministro da guerra;
4. ° Conselhos fie guerra;
5.° Supremo conselho do justiça militar.
Art. 1UH.o A justiça militar é gratuita.
Os pro essos
são escriptos em papel não sellado,
os réus não são obrigados a pagar se11os, custas ou portes do correio.
§ unico. O serviço de justiça militar, em tempo de paz,
prefere a qualqu r outro.
Art. 19-!-.0 Nenhuma pessoa pode fazer parte ele algum
tribunal militar, uma vez que não s da cidadão portugu z
por nascimento ou naturali açâo, e não tenha completado
vinte e um annos d idade.
Art. 196.° Os militar s 111 actividade de serviço, qu
exercerem
funcçõ '8 de ju tiça militar, dcscmp 'nharão a,
obrigações
quo pelo pr sente codigo lhes sao incuuibidas,
debaixo do juramento
por lles anteriorm -ntc prestado.
§ unieo. Os que não sstiv 'r -m em actividade de serviço
prestarão,
antes d entrar no exercicio das uns funcçõ .~
o juramento
de h sm o fielmente dosempenhar
as obriéaçõ s que por lei lhes forem incumbida .
Art. 19U,o Não podem simultan amonte ser juizes, promotor ou d fensor, 110 mesmo tribunal militar, os consanguineos ou afíins em linha l' cta ou no s .gundo grau (t
linha transversal.
Art. 1D7.o No proces o de justiça militar não podem
ser juizes, nem intervir como promotor"
ou se 'r stario ~
1.0 Os parentes
até ao quarto grau por direito
ivil,
por consanguinidade
ou affinidade, do accusado ou do offendido;
2." Os que deram partieipar1to oflicial do crime ou forem testemuuhas
no proccs80;
H,o Os qm·, vm ras:io das fUllCÇO s dos seus cargos, conlu-cernm <lo objecto da ac('u 1\,:10 inc1ividualrm'nh' ou fa
z<>ndo parte do alguma commis ltO, t'on~('lho d iu\" tiga,rio ou trihulIal;
4." Os (PU', d('ntl'o do ultimOfl cill 'o annos :mt<>ri()r s {
data ela ordem pam l'('spond('r a conselho <1<' "llPIT:l tiv<,.
'I
h
,
rem lIltel'VH o C01110 P:lI't <IlwL osn OH ('01110 l'\>tl~ l'm algum pl'OC 'KHO (Timo )lor ('aIHH 1\ rolativas ao tll'ell ado'
- CJ () s q 11(' Sl'I'Vll'nm
•
1 ()nl 'na ou COIll11lllTi<!()
'
o.
( Il' l')111.'0 (as
do d'u, quando
st~ for n 'cUtmdo por facto relativo a()
ex r('ieÍo <1'(' s commando.
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CAPITULO II
Dos agentes da policia judiciaria

Art. 19

.0

militar

A
creta-

do

stado mai r ela divi

es milita-

us
s

nto

miliu r . d ntr
i

110:

r P' tivo tri-

judi ·jnri.
limit
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tecedente. Quando, porém, concorrerem diversos de entre
elles, caberá a preferencia:
1.o Ao director geral da secretaria da guerra e da administração militar e respectivos chefes de repartição, quanto
aos crimes commettidos nas respectivas secretarias ou que
ahi forem descobertos;
2.0 Aos commandantes geraes das differentes armas,
officiaes do estado maior das divisões e chefes d'estado
maior d'aquelles commandos, quanto aos crimes commettidos nas respectivas secretarias ou de que ahi primeiro
houver conhecimento j
3.0 Aos officiaes inspectores de tropas ou estabelecimentos militares e aos chefes de algum serviço militar,
quanto aos crimes que descobrirem no exercicio das suas
funeções ;
4. o Aos governadores, commandantes, seus immediatos
e officiaes de serviço diario, nas pl'a~'a de guerra
pontos fortificados, quanto aos crimes. relativos li guarda, conservação, policia e governo das fortificações ;
5.0 Aos commandantes, directores, seus immediatos
officiaes de serviço, 110S estabelecimentos militares de qualquer natureza, quanto aos crimes praticados nos mesmos
estabelecimentos.
Art. 200.0 Poderão proceder directament
ou ordenar
a qualquer official seu subordinado que proceda ás diligencias que incumbem aos agentes da policia judi 'iaria:
1.o Os directores da secretaria da guerra e da administração militar;
2.° Os commandantes geraes das differ ntes arma e do
corpo do estado maior;
3. o Os officiaes insp ctores d tropas ou d estabelecimentos militares;
4.° Os governadores ou ommandantes das praçl\ d
guerra e pontos fortificado ;
5.° Os commandant s d corpos, d taeam ntos, dilig Dcias e guardas ou ele outras forças separadas dos iorpos ;
6.° Os eommandantes e dir .ctore de estabelecim Dto,'
~ilitar~~ d qualquer natureza e os chefes
algum serVIÇOmilitar.
Art. 201.0 Quando concorrerem differentes militar 'S qu "
segundo. as disposiçõ 8 d'e t código, têvm juri dice o
cumul~tIva para exercer as funcções da policia judi i ria,
preferirá de eu trc elle o mais graduado, c em igualdnd
de gra~uac,'ll? o mais antig , snlvas, porém, IIH di 1'0 içõ 'K
dos dOISartigos ant c d nt s.

a
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Art. 202.° Os officiaes e sarg ntos da guardas municipaes e da guarda fiscal, quando
stiverem em situações
identicas ás mencionadas nos artizos 198.° e 200.°, tê m,
para os eff itos da policia judiciaria, attribuiçõ
igua s ás
dos individuos do _ er .ito nas mesma
ituações.
Art. 203.0 As auctoridades
ordinária , quando no local do crime não houver official d policia judiciaria militar, são ub idiariam nte competent s para
xercerem
as fun ções da me ma policia judiciaria;
se, porém, concorrerem
officiae da policia judiciaria
militar
auctorídade judiciaria
ordinaria, pr ferirá aqu lle que prirn iro
tomar conhecimento
do ca o.
CAPITULO III
Dos commandantes das divisões militares territoriaes
Art. 204.° O commandant
da divi ã é o chefe e o
regulador
da admini tração da ju tiça militar dentro da
sua divisão, e, n'essa qualidade, compet -lh
xercer as attribuiçõe
que lhe são marcada
n ' stc codizo.
Art, 205.°
o quart I g ncral dada
divi ao militar
haverá uma r partição d justiça, dirigida p lo sub-ch fe
do
tado maior, o qual
mittirá s mpr
o seu par er
fundamentado
m toda as qu stõ s d ju tiça subm ettidas
á apr ciação do commandante da divi :to.
CAPIT

LO IV

Do ministro da guerra
Art. 206. o
ministro
paz
em nome do H i,:t
, u' s a qualidade, comp
qu n' ate .odigo lh silo

da. gu 1'1'3. xer e, m tempo dó
auctoridad
sup rior no . ercito,
,t m-lh as attribuiçõ
judiciaes
conf ridas.

,,\PITULO V
Dos conselhos de guerra territoriaes
SEC 'Ã
Doa prelid

I

ntea e vog&eI mUitares dOI conaelhol

de guerra

Art. 2 7.° Em
ada divisl o milit. r do iontin mt d
r ino haverá,
'111 r 'gra, um (' Ilselho tI gu l'ra tA..rritorial,
tab 'l('t'i<lo lllt M' da divi: li.
§ unico. ;.;n di,'ü;ao qlll\ ti\' 'r a uu. t_'.<l 'nl Li b pd ~I~ hav r (loi . l'un lho Ul gu 'ITa, Olll juri 'di('~ o 'umu"
lattv:~ m toda a divi 10 • ilha a lja . 'ut '8.
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Art. 208. OS conselhos de guerra territoriaes serão
compostos de um presidente com a pat nte de coronel, um
auditor, um tenente coronel ou major, um capitão, um tenente ou alferes.
§ 1.0 No caso de impedimento eventual do presidente,
será este substituído pelo outro official superior que fizer
parte do conselho.
§ 2.° Para supprir os impedimentos eventuaes dos vogaes, haverá um supplente, que terá o posto de capitão.
Art. 209.0 A nomeação do pre idente e vogaes militares
será feita pelo commandante da div-isão, por escala, sobre
urna lista formada pela ordem de patentes e antiguidades
de todos os officiaes combatentes residentes na divisão,
qualquer que seja a commissão que esses officiaes exerçam,
ou o corpo ou arma a que pertençam, com e rclusão :
1.° Dos conselheiros d'estado e ministros d'estado effectivos, e bem assim dos pares do reino e deputados, durante o exereicio das funcções legislativas;
2.° Dos directores da secretaria da gu rra, da administração militar, offlciaes do stado maior das divisões militares territoriaes e ajudantes de campo e offícia s ás 01'dons que não exc dam o quadro legal;
3. ° Dos quc estiverem em serviço effectivo nos estabelecimentos de instrucção militar;
4.° Dos que estiverem em commissão
stranha ao ministerio da guerra;
5. o Dos reformados, uma vez que não sejam gen racs,
oe quaes, na falta de effectivos, pod m ser nomeados por
ua antiguidade;
G. ° Dos que estiverem cumprindo alguma p na pOl' virtude de sentença;
7.° Dos que stivcr m em inactividad temporaria ;
8.° Dos que estiver m cumprindo P 'na disciplinar;
9.° Dos que estiverem em prisão preventiva.
§ 1.0 Nenhuma outra exclusão s rá admittida al m das
pre cdentemente mencionadas.
§ 2.° Na divisão que tiver a sua sérlo em Lisboa, a listn
a que se refere este artigo serA formada uni snment com
os officiaes que tiverem a sun 1'1 ideneia na capital.
§ :L o Na lista do qll trata e 'te artigo fnr-s -hao toda
as r >otificllçOel'! qll forem n c S::Hll'ia por qualqu >1'alt ração nas tropas da divisão .
. § 4.° Na. S' 'r t.aria (~otri.bunal estará M mpl' pltt('nt nUl
livro l'lll ((\W.
teJHm ms 'rlpto', por ordem d pa nt\'8 e
antiguidades, todos os offiei/l; illCluid s na li ta dn divi i\o.
Q
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Art. 210.° O presidente e vogaes militares do conselho
de guerra, e bem assim os suppl ntes, serão p riodica e
regularmente substituidos, de quatro m quatro m Z S,
por officiacs das respectivas gl'acluaçõ s, a quem esso serviço port nça por es .ala, no termos do artigo antecedente.
Art, 211. o O pr idente e os vogaes do conselho de
guerra sóment poderão ser substituídos antes de findar o
quadrimestre, quando n'es e p riodo sejam promovidos ao
posto immediato ou in erram em alauma inhabilidade legal.
Art. 212.° a composiçrio dos COI1 lho de O'U rra territoriaes não pod mo entrar no me 111 quadrim tr mais
de um offi ·ial up rior
um capitão ou rubalt 'ruo de
cada r gim mto, c rito nom ados de preferencia o mais
graduados ou, em igualdade ti gradual: o, o m is antigos; d rvendo sompr att nd r-e no neto da nomeaçao a
qu , em cada regimento) nunca fiquem m nos; de dois officiaes superiore .
§ unico. A m sma roera 5 ob ervará nns companhias
qn t nham ol'gani.açâ.() especi 1 independ nt , m o podendo s r nom ado para fazer part d
conselho d
gu rrn no me mo quadrim 'str mais de um ofticial por
companhia.
Art. 213.° ruando houver d. s 'r julgado algum fticial,
o conselho d g'll rra t rritorial
orá, ()ll1'nt P< l', css
cf}"it , moditieado s >gundo a tab lia junta, r guiandoem todo o a'o a. novas nom a<;o . P ,I, 1'd li d, in ·riII ão na li ta ~~qu o r ·fel' o artiO'o :W .0

\(.'(_'U
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§ unico. A maior ou menor graduação
do accusado,
proveniente
de condecoração na ordem militar da Torre e
Espada,
ou em qualquer
outra, em nada influe para a
composição do conselho.
Art. 214.° Se dois ou mais accusados pelo mesmo delicto houverem
de ser julgados perante o mesmo tribunal
militar, será este composto segundo a patente que corresponder ao mais graduado.
Art. 215.° Quando, por disposição legal, os tribunaes
militares tiverem de julgar algum individuo não militar,
será este julgado pelo respectivo conselho de guerra territorial, excepto se tiver por co-réu algum official, observando-se n'este caso o que dispõem os dois artigos antecedentes.
§ unico. Se algum dos co-réus for official general, ou
prisioneiro
de guerra ou emigrado politico de equivalente
categoria, proceder-se-ha
á separação
das culpas a fim de
serem julgados pelos tribunaes competentes.
Art. 216.° Os conselhos de guerra que tiverem de julgar
officiaes não combatentes
s rão compostos pelo modo especificado no artigo 213.°, segundo a graduação do accusado.
§ unico. A mesma disposição se observará, quando tiverem de ser julgados prisioneiros
de guerra, refens ou
emigrados
politicos sujeitos á competencia
dos tribunaes
militares e aos quacs o governo não tenha reconhecido categoria superior á de coronel.
Art. 217.0 Quando, em virtude da patente do accusado,
forem substituidos
alguns dos vogaes militares do conselho
de guerra territorial,
continuarão
os outros a fazer parte
do mesmo conselho.
Art. 218.° Se occorrer impedimento temporario ou accidental quc impossibilite o presidente ou algum dos voga 'S
militares de fazer part do conselho de gu 1'1'a, e nito forem snfficient s os supplcnte
nom ados, o commandante
?a divisão fará substituir o official impedido por outro d.e
Jgl~al gra?uaçl\'.o a quem pertença
p la ord m da in C1'1pçítO na hsta.
§ 1.0 A substituição cessará quando t rmin o imp dimento, Ben~ p~'ejuizo, porém, do julgam nto
doei 1\0 da
causa que Já tiver começado.
§ 2.° A. mesma substituição terá Ioga r m r laçlto n tod.os os mais vogaes do conselho, toda as vez s qu ~, tendo
SIdo annullado
o proc sso ou
I1t nça, s houv r do julgar do. novo a causa. A substituição
n'esto caso c ssará
com o Julgamento.
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Art. 219.° Não havendo na divisão officiaes militares
em numero bastante, e de graduação competente para
completar o conselho, o ministro da guerra providenciará,
fazendo nomear os que faltarem de entre os da divisão
~uja séde for mais proxima, observando-se a ordem da
inscripção na lista respectiva.
§ unico, Na divisão que tiver a séde em Lisboa, para
o caso previsto n'este artigo, antes de recorrer a officiaes
de divisão differente, a nom ação recairá sobre os officiaes
da mesma divisão que tiv rem a residencia fóra da capital.
Art. 220.° Tanto o pr ident como s vogaes e suppI ntes dos conselhos de guerra com! irvarão, emquanto
desempenharem ss serviço, o soldos e ("ratificações dos
postos e commissõ s que exerc rem, ainda qu n'estas tenham de s r temporariamente substituiclos.
Sl<;cçÃO II
Dos auditores
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pelos juizes de direito das comarcas onde funccionarem
os
conselhos.
§ único. Nas divisões em que houver mais do um conselho de guerra, os auditores
substituir-se-hão
reciprocamente, e só na falta ou impedimento
do ambos será chamado o juiz de direito para os suhstituir.
Art. ~2G. o Aos auditores das divisões militares compete
exercer a sua jurisdicção
nos termos e forma que ri'esto
codigo vão designados.
Art. 227.0 O ordenado dos auditores que servirem nas
divisões que tiverem as suas sédes em Lisboa e no Porto
será de 1:200~000 réis ; nas outras di vi ões será de réis
1:0001$000.
SECÇÃO III
Dos promotores de jusUoa e defensores oftlciosos

Art. 228. o Junto de cada conselho do guerra territorial funccionará
um promotor
do justiça c um defensor
offlcioso.
Art. 22Çl.o O logar do promotor
de justi(;a sedo exercido por ofiiciaos, nomeados por decreto, de patente nunca
inferior á de capitão nem superior
á de tenente coronelArt. 2i30. o Os promotores
d justiça
xereem as funcções do ministerio publico perante os tribunaes
militares,
e alem da" mais attribuições
espeeincadas
na lei, incumbe-lhes:
1.o Intervir nos pl'OC ssos crimina 's militares, r qu rendo n'eHes e promovendo quanto for a h m da justiça e
da disciplina, em harmonia com as instru çõ s qu r c berem da. auctoridade
competento ;
2.0 Velar pela fi I oh. rvanciu
las lei o prompta administração da justiça, dando parto ao comruundante
da
divisão de qualquer occorrencia qn pos_a CHI' (r de }H'O-

videncia superior ;
Exercr
a necessarín inflp(w<;: o sobr
arehi (l, r
e expedi ente da secretaria.
§ unieo, Os }H'omotort's d .iII tiça observarão 1\8 preseripçães do regulamento
do minist -rio publico nos tribun es militares,
:~. o

gisto

0

Art. 231. Na falta do pr motor elo justiça,
quundo
este for ti gra.dlu\<:ão ou antiguidaclt
inf~riol' lL do IU'('tlsado, ou l'stiver temporariam
ntc impcllido
o 'ollltnandante da tliviHão ond I funecionul' O on 1110 nOlU('m'á
(luem o substitua.
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§ 1.o O promotor de j u tiça nom ado para substituir o
effeetivo será, sempre que seja possiv I, coadjuvado
e
acompanhado
por este no desempenho d suas funcções.
§ 2.0 Na falta, imp dim nto accidental ou temporário
d um do promotores nas divi õ
em que haja mais de
um con olho de guerra, s rá o impedido substituído
pelo
outro.
Art. 2B2.0 O Ioga r d defensor offi .io o será exercido
por officiaes de qualquer situaçào, n0111 ados P lo ministro
da guerra, d pat nte não inferior á d capitão nem superior á de tenente coron I.
Art. 2Ha. o .\0 d .fen 01'
om io o e mp t in rvir
Como ta SIlOS pro'
sos m qll os a' .u ado não tiv r m
con tituido advogado ou d .fensor ,
Art. 234." Na falta. de defensor officioso, OH quando eet
(l~tiver temporariamente
im dido, o commandante
da diVIsão onde func .iouar o onsclho nom 'lmi quem o suhstitua .
. § unico. Na falta, imp tlim nto ac 'ia .ntal ou t mporarIO de um dOEIdefen ore , nas divi Õ
um qu hajr mai s
d 11tH eon sclho de glwrra, 1:;1 r,í, o imp diJoub
tituido
pelo outro.
Art. 2:H>." O. oldos, grntif aç~ s li nnai ' vcncim mtos
dos promotoros do .lu li):t C d ·fcm~or' offieio o ~ rM O
auctori adoa ao t mpu da prollllllga 'il.o d'.t
c di!!'ú.
1

E '~',\O lY
Dos secretariol.

amanuenlleB e mal. ompregado.

Art. 23(;'0 .Tunto de ('IUla con. clho d· glll'l'n\ lI/\\' rá 11m
~lllpregadn do q\ladro do 'l' '1'l'tllrindo militar, 'Oltl ,t gradua I o
al~ 'r's UI t IH nt , <J1l' "rvirlÍ ti !" 're(, rio.
AI·t. ~;37. II Ao' se 'rl'1.'Ll'ios do!; 'on 'l'Jho J b'1.\'rra in-

a

l\mhll :
I. o ~l'l'vir de

criv'

no

pro

1',

~O' d

ju til'a m 'li-

tar;
2.° T r em devi. la ol'(l\'m
fI·gul ridtlfI a.1 ')' tari'L
() ~I' hivo, 1w10 qua,
li' o o' pl'illl iro, r'. p01\ a i' ;
.~:o Es r 'ver :t corl' ,:,:pollfl.·lwia ofHeial do pi' . idt'lIt',
3udltOI' 1.1 prolllotol"
.'40
OOral'llar os 'ltl'l'l'Sliarios (,I\'llll)llto~ p ra' I' tati tiel\.
erunillnl militar'
• o }>
'
:l. . " m ttel' ás
tll~ t' (,OlllII\'tl'lltt' 'om it J id ~ ....
gularIdall
o bol·tiu
do r tl'i to 'l'iruinal'

,
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6. o Satisfazer ás mais obrigações marcadas nas leis e regulamentos militares.
Art. 238.0 Quando se dê algum impedimento temporario do secretario,
o commandante
da divisão onde funccionar o conselho nomeará quem provisoriamente
o substitua.
§ unico. Nas divisões em que houver mais de um conlho de guerra, os secretaries substituir-se-hão
nos seus impedimentos
eventuaes,
emquanto o commandante
da divisão não providenciar.
Art. 239.0 O secretario vencerá o soldo da sua patente
e a gratificação mensal de 5~OOO réis,
Art. 240. Em cada conselho dê guerra haverá, para o
serviço da secretaria
e do tribunal, dois amanuenses, um
porteiro, um continuo-meirinho
e um servnte.
§ unico. N'um dos conselhos que tiverem a sua éde em
Lisboa haverá dois servente"
um dos quaes servirá de
guarda-portão
do cdificio onde funcciona o tribunal.
Art. 241.0 Os amanuenscs serão nomeados por concurso
de provas publicas, de entre os officiaes inferiores do xercito nas condições da carta de lei de 26 de junho do 1883,
e gosarão das vantagens
c direitos qu por lei p rt ncerem aos amanuenses
da secretaria
da guerra.
§ unico. Emquanto o numero dos amanuensea do C0111mando geral de artilheria niio for reduzido ao strictamente
indispensável, continuarão a servir de amanuenses nos conselhos de guerra os amanuenses d'aquello commando, com
as vantagens c direitos de que gosam actualmente.
Art. 242.° Os empregados
menores a que se refere o
artigo 24.0. o serão tirados da classe ele reformados, devendo
os porteiros ser sargentos, os continuos prim iros cabos e
os servcntes cabos ou soldados.
Art 243. o Os porteiros v ne rão SI, gratificação
diaria
de 260 réis, os continuos a de 2
réis e os s rventes a
de 150 réis,
§ unico. Os a .tuaos empregados m nores d qn trata
o presente artigo continuarão no e rcicio das funcçõ s qu
exercem, quando não llflja inconveniente
para o serviço.
0
Art. 244. Será abonada, no principio de cada 111 z, ern
ca~a um dos .conselhos de guerra, a quantia de 10
réis, com destino ás despeaas d
xpodi 'ni \ compra d livros, papeis imp)'essos ou lithogrl1phados c P qu nos concertos d mobília.
(l

600?

§ unico, O auditor, promotor e ecretario adminii tmrão
esta verba, enviando no fim d cada anno eonomico conta
documentada
lI. direcção da administI'ação militar.
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CAPITULO VI
Do supremo conselho de justiça militar
SEC\'ÃO I
Do presidente

e vogaes militares

Art. 245.° Na capital do reino haverá um tribunal 8l1perior, com a denominação de up1'emo conselho dó justiça
militar, com jurisdicção nas matarias de sua competencia
no continente do reino, ilhas adjacentes
provincias do
ultramar.
§ unico. O supremo cons lho dc justiça militar gosa d
todas a honras, preerninencia
distincçõ s que competem
ao supremo tribunal de justiça, e nas sol mnidade
officia s
toma logar a par do mesmo tribunal.
Art. 246.° O supr mo conselho de justiça militar será.
composto d um presidente,
seis vogaes militar s e dois
vogues togados, sendo um juiz relator e o outro adjunto
do juiz relator.
§ 1.0
pr sidente será s mpre um general d divisão
ou vic -almirant , p rt mcente
á effi .tividad
do erviço .
. § 2.° Os voga
militar s do upr mo .on Ilho de justiça militar . rito officia ' .. sn raes no s rviço activo, tr s
do exercito e tres da armada.
Art. ~47.0
pr sidente
voga
militares do supr mo
conselho de justiça militar serão nomeados por decr to rcfel' ndado P los mini tros dê~ cu rra
marinha,
> exerc
rão aqu llas com misso , d serviço durante dois anno " p lo
m no , nos qHa s não poderão ser nom ado para qua squ r
outras commi õ de commando, inspecção ou direcção que
não
jam na própria séd ondr funcciona o tribunal,
e
<\Ccumulaveis com os cargos d juizes, E ta accumulação
por "m, não poderá dar logar a accumulação
de v ncimentos.
§ 1.0 Quando uma nec
idad
urg nte do erviço publico xigir qu alaum dos juiz s militar 's . ja nomeado
para qualquer das commis õ s a que esu artigo
1"~ re,
fóra da s ',d do tribunal, o d en'to da nom ação '. 'pre, snr{L :t clausula da n' l'i:\ idad' , a llrg ncilL do ·crvi<;o.
2.° Emqunnto o juiz ::I militar.
reformado
que 'ompi) ln o actual supr mo con::l ,lho d ju. ti<;a militar não
mudar 'fi d' d tino, não s tornar{L tI'· tiva 8. di 1'0 i~ao
do artigo 246.°, quanto ~1. compo içi10 do me mo con lho.
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Art. 248.0 O presidente e vogaes do conselho que forem
ele patente ou graduação inferior {t do accusado que haja
de ser julgado,
serão substituídos
em conformidade
das
seguintes regras:
1. a Se o accusado for marechal do exercito, almirante,
general de divisão ou vice-almirante,
presidirá um marechal do exercito ou almirante, havendo-o, aliás o general
de divisão ou vice-almirante
que for mais antigo, e serão
vogaes os tres generaes de divisão ou vicc-ulmirantes
que,
na escala geral de antiguidades,
se seguirem immedintamente aqnelle e nos quaes não concorra inhabilidade legal;
2. a Se o accusado for general de brigada OH contra-almirante, presidirá um marechal do exercito ou almirante,
havendo-o, alias um general de divisão OH vice-aluiiruntc,
escrito vogaes tros geueracs de divisão ou vico-almirnntos.
§ unieo. Nos casos mencionados e previstos n' este artigo, não havendo na effectividade do s rviço generaes
m
numero sufficiente para completar o conselho, serão nomeados, pela ordem da sua antiguidade,
para constituir o tribunal, gcneraes
reformados
de patente correspondente,
qllO sejam mais antigos do que o accusado
r sidam na
úrt.'a da. divisão militar que tiver a sua séde em I ...isboa,
Art. ~49. o O presidente
e os vogues militares v nc rão,
pelos ministerios a qne pert -ncerem, os soldos e gratificações correspondentes
ás suas patentes.
§ unico, O presidente e o Yogll,t>smilitares, quando forem reformados,
e emquanto
existir a actual composição nos termos do § 2. U do artigo 247. o, vencerão, alem
do soldo, uma gratificação
men nl, que s rã. do 70~OOO
róis para o primeiro e de 50!5(lOO ré is para os outros.
SEC(::\O II
Do jujz relator

e adjunto

Ai-t. 2f>0.0 O juiz relator SPl'lÍ tirado da classe (los juizes do supremo tribunal <lo justiçn OH dos juizes d \ direit«
11e segunda iustancin <10 PlIÍl'C OH que estiv rem servindo cm
alguma das rela<;õe. judi ia 'S do continente do roino com
um anno de exercicio. O adjunto do juiz r ~]atol' H(lr:'t tirado
de ntre OH jUiZt'H de segundu iustancia <1'H' tenham igllltlmente Ulll I\nllO de xCl'cicio. Um e outro serão ('o!Hiil!<\I·:tdos 11() quadro (ln 1l111g'istl'l\tura jll<liC'ial, on<1e terão o
acees.so qnl' p.o~·direit
lh li 'oll1pctir, <.:ontando o ISPt'viço
do tribunal llnhtnr como f'llito no:; IOO'II1'1's d'aCJ.1l ,lia magb.
tratlll'a.
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§ unico. As dispo ições d'e 'te artitro em nada pr judi(!81n os direitos adquirido
pelos actuaes juiz s togados do
tribunal superior de guerra e marinha, o quae, sem dependencia
supremo

d nova n0111\'Uç,\O, entrarão em x rcicio no
ou" lho de justiça militar e pod rfio n' -lle C011a rvar-se indep ndentemcnte do logar qu oc 'UI em na magistratura
j udicial.
Art. 251.0 O juiz r lator d upl' mo con .elho de ju tiça
militar p reeb "1'<1. como ordenado,
e om a natureza de
soldo, vencimentos
izuaes aos qu .ompctirem aos con elheiros do supremo tribunal d ju tiça. O adjunto do juiz
r lator venc rá, também com a natureza do .oldo, () ord nado que comp til' ao juizes da rel<lçl1.ode Lisboa.
§ unico. As dispo 'iço sc d' te artizo ln nada prt~lldie.un os actua"
juiz s togados do tribunal superior
de
guerra e marinha, em rda<;ao ao' vencimentos que actualmente lhes são abonados.
SE('('.\

nr

Do promotor de justiça e dofensor ofllcioso

Art. 262.° Junto do Upl' mo cons lho de ju tiça militar
fnnccionnrão um promotor d justi a ' um d ·1"11 01' offieio o.
Art. 253.0 O promotor d ju tiça ti r<Í um offi 'ia1 sup rior, nem iado por d cri til, que r una a qüalidad
saria para de cmp mhar a funcçêe
do 'ar o.
Art. :F 4.° O prom tor
justiça é, P 1'al1t o fmpr mo
consolho d' ju ti a militar, o ng nt \ do mini t rio publico,
c como tal in 'nmu -lhe:
1." V 1 r p la fi 1 oh,.. l'yan('i, da h'i,
por qu as 1'egrtlt> da cOJup tenda.
e a 01'<1 ln d:, juri 'dic~o
sejam

a,

o('ru:mladm; ;
2." R qu r'1'
<ln di ciplilla

III

promoy'r qUl\llto for a bem daju tic:a e
todo· os procc"sos que 'ubir III ao tribu-

nal;
3. o Empr gar
não
falt A prompta
4. o LI yat· ao onhel'illl nto do "'ov rn qualqll r 'corl' 'n·j
que arl (;a d )ll'O\'id nda ,up rior;
5. o Concorr r P,l'a. , fOrm,l<'H,n da
t.lti ti, L ri minaI
militar, na onformid:lIle (los r \,..,1\11\111
nto .
unit·o. O promotol'
ju ti<;:l ouse1'\', rã.
prl' cri})I:OI'S do r .~ulmn nto
lo minist rio puuli o no tribuna s
militar 's.
Art. 2r ~).o
falt do prolllotor dt j II tiça, qu mIo !!te

*
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for de graduação ou antiguidade inferior á do accusado, ou
estiver temporiaramente impedido, o ministro da guerra
nomeará quem o substitua.
Art. 2ô6. o O defensor officioso será um official superior
do exercito ou da armada, nomeado por decreto, que reuna
as qualidades neceesarias para desempenhar as funcções de
tal cargo.
§ unico. Na falta do defensor officioso, ou quando este
estiver temporariamente impedido, o ministro da guerra
nomeará quem o substitua.
Art. 257.0 Os soldos, gratificações e demais vencimentos
do promotor de justiça e defensor officioso no supremo conselho de justiça militar serão os auctorisados pelas leis vigentes ao tempo da promulgação d'este codigo.
SECÇ'ÃO
Do seoretario

IV

e demais empregados

da seoretaria

Art. 258. o No supremo conselho de justiça militar exereerá as funcções do secretario o empregado mais graduado
ou, em igualdade de graduação, o mais antigo do quadro
do secretariado militar.
Art. 259.0 Ao secretario incumbe:
1.o Servir de escrivão nos processos que tenham de ser
julgados no supremo conselho de justiça militar em primeira e ultima instancia ;
2. o Assistir, sem voto, a todas as sessões do tribunal;
3. o Lavrar nos processos todos os autos e termos necessarios;
4.° Escrever em livro, para esse fim destinado, as deliberações do tribunal que não tiv rem de ser lançadas
em autos;
5. o Dirigir os trabalhos da cr taría, pelos quaes
o
primeiro responsavel, sob a inspecção do pro idente e do
juiz relator;
(i.o Concorrer para a organisação da statistica criminal militar, na conformidade dos r guiamento .
Art. 260. o Na secretaria do supremo conselho de justiça
militar haverá mais os seguintes empregados do quadro
ao secretariado militar:
2 officiaes de s cretaria ;
2 aspirantes.
§ unico. Um official de s cretaria
um a pirant são
pagos pelo ministerio da marinha.
Art. 261.0 Na falta OH impedim nto do secr tario, f:ml
é

1.- Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 11

277

as suas vezes o official de secretaria mais antigo d'aquell s
a que se refere o artigo anterior.
Art. 262.0 O secretario vencerá o soldo da sua patente
e a gratificação mensal d 151$000 róis.
Art. 263.0 Para os fins de ignados no artigo 244. o, s rá
abonada mensalmente ao supr mo conselho de justiça militar a quantia de 201$000 réis, metade pelo ministerio da
guerra e a outra pelo da marinha.
§ unico. O presidente, juiz relator e secretario administrarão esta verba, enviando annualment á dir cção da
administração militar conta documentada da de peza.
Art. 264.° As disposições d'e ta ecção não prejudicam
a ituação e vantagens que actuulment competem ao . ecretario do tribunal superior de guerra e marinha.
SEC<;ÃO
Dos empregados

v
menores

Art. 265.0 Para o s rviço da s cr taria e do tribunal hav rá um port iro, um continuo, um correio e um rv nte,
tirados dos empregados menor s dos tribunaes d primeira
instancia, que t nham boas informaçõ se
t jam na condiçõ s d bem desempenhar aquell
logar B.
Art. 2G6.0 O porteiro > correio trilo, alem dos vencim ntos a qu tiv r m dir ito como pra as r formadas, o
ordenado mensal de 15,
réis, o c ntinuo o de ] r)OOO
réis,
o s rv nt o d nó
réi .
Art. 207.0 As dispo içõ do artizo ant c dent em mula
prejudicam os actuae
mpr gado do tribunal superior d '
gu rra
marinha.

TITULO II
Dos tribunaes

e auctoridades judiciaes militares
em tempo de guerra
e em circumstancias extraordinarias
API'I' LO I
Disposições gerae.

Art. 2fi .0 A justi '1\ militar,
m t mpo d guerm, é
administradn, -m n me do 1 i, P ·108 tribuna
\ auctoridades m mcionada
n artigo 1( 2. o • tnm b nu pplo.
guintes :
1. o oimuandanto m chcf do x rito
III Opf!l'l\·i) s ;
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2.° Commandantes
das divisões militares mobilisadas ;
3.0 Governadores
de praças de guerra investidas, sitiadas ou bloqueadas;
4. o Commandantes
militares de forças operando isoladamente;
5.0 Prebostes militares.
Al't. 269.° As disposições do titulo I d'este livro serão
observadas,
em tempo de guerra, em tudo quanto for applicavel e não estiver alterado no capitulo seguinte.
CAPITULO II
Dos conselhos de guerra
SE ~'ÃO I
Dos conselhos

de guerra nos exercitos

de operações

Art. 270.° Quando o exercito entrar em operações, poderá crear-se um conselho de guerra cm cada divisão mobilisada o outro no quartel g neral do commandant
em
chefe do exercito,
Art., 271.° Os conselhos de gu rra das divisõ s mobiIisadas serão compostas de um prsid
nt com a graduução de tenente coronel, o de um major; dois 'apitães
um
auditor.
§ 1.0 Quando houver de ser julgado um capitão, o conselho será pr 'sidido por um coron 1 na sua composição,
alem do auditor, entrarão um tenente corou 1 e dois majores.
§ 2.0 Quando não houv r numero uffieiente de officiaes
com a patente exigida na Iei para eompor o ons lho, o
commandante
em chefe providenciará,
nomeando offieiaos
do alguma elas outras divisões sob as suas ord ns, ou mandando julgar o accusado no conselho de guerra
stabolecido no seu quartol g nora l.
Art. 272.0 Os COIlS lhos de guel'l'll.
stah slecidos no
quartel general do commando cm chef do x ircito s mO
compostos por modo identico ao das divieões.
§ 1.0 Quando houver de !:I r julgado 11m capitão, o '011selho s rá modificado em conformidade
com o disposto nu
§ LOdo artigo antccedont '.
§ 2.0, Quando o accusado for offl -inl superior, o cunselho. sem presídidu ]>01' um g nerul
entrarão.un
SIIIL 'oIllposição, al 'lll elo auditor, tl' 'S otheilll
uperior s mais graduados ou mais antigos do qu' o aceusado.
§ 3.0 Quando o UCC11 'ado for otlieia1 gllner I, o '011' ,lho

2m
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será formado por quatro officiaes mais graduados ou mais
antigos do qu o accusado, e pelo auditor.
Art. 27:t o O presidente e vogaes militares elos conselhos
de guerra, promotores
de j ustiça e defen ore dos accnsados serão nomeado , no quartel general do exercito, pelo
commandmlte
m eh fe,
em cada divi <io, P lo gen ral
que a commandar,
de entre os officiaes militares em serviço effeetivo no xercito ou divisão do exercito junto da
qual for estabel cido o conselho.
§ 1.0 .\.s funcçõos de ,. cretario serão exercidas por
empregados
do secr sturiado militar ou, na sua falta, por
officiae subalterno,
nomeados pelo commandant
em chefe
ou pelos commnndantes
das divisõe .
§ 2." As func 'Õt'S judicines
m t '111PO d guerra não dispensam os offioines do cumprimento dos d ver s qu lh forem imposto pela natureza da commi HÕ IS qu
xerc rem.
Art. 27.t." No Ca80 de imposibilidad
ab .oluta d s
constituir
o conselho por falta de ofliciaes com a patente
xigida na lei, o eonuuanrlaute
m eh .fo tuaudurá qu' o
accu ado s ,.ia julgado pelo cons lho d eu 'na territorial
dalguma
divisã« mnis proximn ou determinará
qu eutr m na compoeição 110 cou elho officiae com pai nte igual
ou inferior i, do neeusado, comtanto qu
ates não exc «Iam
o num 1'0 Ul' doi'.
§ unico. Poderá ainda o commandant
em chefe, no
caso previsto por st artigo,
o ac 'U. ado for g n 'ral,
re(l'lhlitar do mini:,;tel'io ela ~uerra. a proviu n ias auequadas para que o julg-ll.lllt3nto so ífectu perante o 'upremo
on' lho d' .lu ti~'a militar.
Art. ~7r)."
auditor'
8erito Ilnnwaaos d pr f r !lcia
de utr OH aUllitoro das diviso >s milit<u'cH tl'rritoria 's e,
la ua fiLlta, !:lerão ul\1ll(>ados lI, entl· 08 juiz li d direito
da prim ,ira in tau in de q\llllqll r daS!;l'.
§ unie . Na falta ou imp dim nto d auditor g t gado,
se~:tO n01Ul'lltl()~, para l' -ere r 1\1:1 t\meço
Il~atlllitor, La,har i, f;lrlUndo'
lU dirl'itll e, lU o os lIav ndo, ofli 'iae
para is o aptos, (1(, I-!;l"atlll'l'ào nao inferior a c pith.o.
Al·t. :?7ü.o (~uamltl no for ,til 'staL h'('idoti o 'on lho U. gu 'rI' \ tl ([lU ,l' trata !l' sta t'OI'ao, orllo subllti-

tuidos

pelos

con

'CI1Hl'

(I

gu 'rl'a du <livi 'Ao ou divi o

S

t rritoria '. lU (iue
!lar o . 'm'l'ito, pod 'ndo n sódcs
dos m smo
'ou lh S
1" tran
f rido , por d tl'l'lIIiIHlÇl\o
d? ministro da gu 1"1'11., para IIUlllqu 1" localidlul da JIl ma

<hvi ll.u ti rl"itorial.
Art.

277.0

uando no

reito li, o}l 'rnço'

fUl"

Ul '1"

'a-
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dos e estabelecidos
os conselhos de guerra de que trata o
artigo 270.°, haverá junto do commandante
em chefe um
auditor geral tirado do quadro dos juizes de segunda in-

stancia.
§ unico.
geral

Poder ..l haver um ou mais adjuntos do auditor
se as necessidades
do serviço assim o exigirem.
SECÇÃO II

Dos oonselhos de guerra. nas divisões
ou forQas mUltares
operando isolada.mente, 9 nas prallas investidas, sitiadas ou bloqueadas

Art. 278.° Quando uma divisão ou qualquer força militar, cujo commando pertença
a offícial superior, operar
isoladamente,
ou por algum accidente de guerra se achar
separada do exercito de operações, poderá ser croado pelo
respectivo commandante
um conselho de guerra para essa
d~visão ou força, se a necessidade
do serviço assim o exigu·.
Ari. 279.° Em cada praça ou fortificação que se achar
investida, sitiada ou bloqueada, poderá ser creado um conselho de guerra pelo resp ctivo governador
ou commandante militar, o que, em tal caso, se far{~ publico pela ordem da praça, e por meio de bandos e editaes afflxados
nos legares competentes.
§ unico. Esta disposição não terá legar quando na praça
ou fortificação houver conselho de guerra territorial.
Art. 280.° No caso dos dois artigos antec dentes, a nomeação do presidente e vogues militares será da attribuição da auotoridadc
a quem compete prov r á creação do
conselho de guerra.
Ar]. 281." No caso dos m smos artigo,
O pr
id nte \
vogues militares dos conselhos d gu rra serão nomoados
de entre todos os officiaes d qualquer situação qu . fizerem parle da divisão ou força, ou re idirem na praça 011
fortificação, sem exc pção dos reformados.
§ unico. O c?ns.clho sorA composto, quando s .ia I' ssivel, pelo modo indicado no artigo 271.°. ma não havendo
··1" a na lei III num 1'0 su ffi iciacs com a patente t'XlglC
o m·
cicn te para. constituir o conselho, ser,L este omposto com
officiaes de qualquer patente,
Art. 282.° Nos cons lhos do guerra de que
trnta
n'esta s.ec~ll?, servirá ~ auditor o juiz de dir ito da col?larCa Jll(hCla~ r. spectiva
,ll.ão o hav nd , um bacharel
formado cm. direito ou um officlaI para isso apto, nomeudo:-;
pelo respectivo gcneral, gov rnndor ou cOlllluandante.
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Dos oonselhos

de guerra

em o!roumstanc!as

2 1

extraord!narias

Art. ~83. o Quando se der m as circumstancias
extraordinarias
previstas
no § 34..0 do artigo 14fl.o ela carta
constitucional
ela monarchia,
e emquanto ellas durarem,
poderão ser
stabclecido
cm cada divi ào militar outros
conselhos de guerra territoria
s, alem dos anctorisados no
artigo 207.0 do pre ente codigo.
§ unico. No arehipelago
dos Açores c na Madeira poderào tambem ser stahel -cidos, nas mesmas eircumst.mcias, conselhos d guerra territoriaes.

Art. ~8J. o iSo decr ,to que nuctorisar
novos cou clhos do gll '1'1'<1 S
verão funceionar,
(file poderá

a orgnni a<;iw de

d 'signará a '·dl· cm clue d s 'r diílcreute da 'édc da di-

visão.

§ 1.0 ervinw do nuditorcs nos con elhos d guerra. a sim in stituidos os juizes designudos no artigo 2~5.0 d'este
1

código.
§ ~,o Os diversos cons .lhos de gu rra c tabel zcidos
,1ll umn divi 'SlO militar
terào n'ella jurisdi ,~rio cumulat~va, devendo SPI' orgnni"ados scgundo a' r gra e .tabelec~tlml no capitulo

V do titulo I do livro II do pr'

.nte eo-

<llgu.
C.\.PITULO III
Dos prebostes militares
Art. 2, 6.° O chefe !las tropa'! (p1(' for .m ncnrr ·g:u1a·
110 s rvil:o <la policia cIo eX('rcito '1ll 0Jwl'a\!)('~ l'X '1'C 'rá
as funcI'IH's <11' Ill'l'1)(1"t, Sllpl rior, l' (IS ('Ollllll:tll<lantl"
<las
fl'acc:o('; (ln::! m~l!lll<ts t1'opa~ qne (1 '~wlllll\·nhar·m i(l ·ntico
s(,l'vic,'o junto (las eliá,i!)('8 Oll forl:a' 0lll'ra.ndo isoladam 'nt
as e!t· pl'!,ho~Íl"
•\rL. ~,'ü.o Ao: pr ,boste: lllilitarc~ incumbe ('XCIT r:
1. o A, :ttil'ibui)oe
(1 :implc' poli ,ia cm conj'ol'midn.cle
dos l'eglllallH'I\tos Illilit:u'\ ~;
~,o 1\ jUl'i8Ilie(:1 o t'ol'l'('('eiollal ch :na eompet nl'Ía nos
t<'l'1ll0S rCfltridmi do jll'(): '111' cOlligo,
. lI11ico. Cm 1'q.~\I1alllclllo l' 'JH'I'ial intlil'aro'l a lll'frani a<;iio dos pl'lb()~tadCl , o. prl'l' ,ito 'l'!'gl':I.' J olieia'
(}lI!' doVl'llt l' g<l)' !lO,' He:tlllpamcnto
on r ·uniol' el, tropa,! tallto
cm h'll1}lo dt' }Ia;" 'OllW no (lI' guerra, c a' p 'nalidacl 'S qllC
pod(mio 'C1' impo"tas
au infra 'lo!' .~.
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LIVRO III
Da jurisdicção

e fôro militar

'l'ITULO I
Da competencia

em tempo de paz

CAPI'L'Ur..O 1
Da competencia dos tribunaes

militares

Ar]. 287,° Os tribunaes militares conhecem unicam nte
da ac~ão publica para n. imposição da pena pela infracção
das 10iH criminaes.
§ unico. Ante os tribunae militnrcs, a parte offcnc1ida
não é admittida
a accusar, 111<1S p<Í(le apr isentar a sua
queixa e auxiliar a justi 'li, ministrando-lho
oxposições,
memorias
ou informações.
Art. 28H," Quando, em virtude da lei geral, a nccusaçno
elo ministerio publico estiver (1'p\'ll\lentc (la nccusação ou
queixa ela parte ollcndirla,
ou de (pIem legitimam ente a
ropreseute,
as suas dispoaiçõ -s serão obs .rvudas p lo' tri-

bunaes militares.
Art,

28\),0

Os tribunaes

militares não são comp .tcnt s
ou irregularidade
das operações do recrutnruento
militar,
Art. 200,0 O jlllgalll\'llto
da ac(;fio por perdas
damnos
pertence l'x('lnsivamcntp
aos tribunaes civis, mas não póde
ser decidida emquanto o não for a a(,'~ã() criminul, qu!'r sla
srja intentada antes (la civil, q\H'r durante ,t sua pond incia,
~ unico. D 'vem, todavia, ()I,; tribunaes
mili lar 'I,; fazer
r stitnir a seu" donos flK ohjectns :tPJll't'!trndi(lm:1 aos criminosoi'l II os <[til' !('ul!am "ill(lo a jllií':o para provl1. <10
Cl'ill1l', n[o hiw0!Hlo im)lllgnnl:iLll fUlJlla(la de tel'l'l'inu; p ssoaR, e se por lei llr~() fOl'\'ll1 pel'(li(los para o i:stado,

para conh 'ceI' da rt'gnlaridadt'

~'.\PITUL()

J[

Da competencia dos conselhos de guerra territoriacs

A l't, 2\)1.° OS COIIS( IhllH (1(' gn 'na [<fio ('ompetpnt B
para eOnhl'('l'I' <los ('rilllt'.· dl' qllal<pll'!' lllllttl'( í'::t, ('.'(' pio
(los tl!> l'untl':th:tllcln
c de (':llllill!tO, (,'Ollllllt'tti(lIlS pOl' militares ou outras 1)(',;sllas p 'l't('llet'ntt'l,; :lO \" 'l')'('ito, com a
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limitações e distincções expressamente
estabel cidas u'cste
codigo.
Al't. 2!l2.o E tão sujeito á jurisdicçâo
dos me mos tribunaes em tempo de paz, emquunto pel'mlmee r '111 na

effectividude

do serviço

ou e tiverem

III

alguma

cornmis-

especial do serviço que a' I i, e r gulameutos Ih s incumb m:
1.0 Os offil'iacs e praças d pr .t, .ombatcntes ou não
combatentes;
2.° Os oflicinc
praças de pret, combatentes ou nao combatentes,
m S erviço nas guardas municipnes e na guarda
fiscal.
3. o Os offieiae
.1Il serviço
na policia civil 11e Li .boa.
Art. 2\l:Lo As disposiçõe»
nrtigo ant .cerl mte sao extensivas e applicnvcis ,1 todos os militares
pCtisoas pCl'tenceutes
ao .xer .ito, ;i. guardas municipaes
ou guarda
ti cal qlle stivvrem como taes cm algum 110:; casos se,
euintcs :
1.U ...TOS hospitaes civis ou militar";
2." Em algum a sylo militar;
;Lo Em disponibilidade ou licen .iados t mporariament
;
4. ° J) -tidos em cad lO ias, P" sidios, e tabel cimento
]lnit sneinrio ou correccionae , ou eonduzido
sob custodia
da forl.'a publien ;
5.<1 Em ina tividad
tcmpornria,
por ca tigo;
E h III assiru :
'. ° Aos prisioneiros d guerra;
7.° Aos r .servistas, dllJ'alltp o t mpo que °t:itiv r lU III
serviço, ou !lns I'{'vi tns ' r 'lInio 'S de in tl'lI(,~·:to;
,'. o Aos (omigr:Hlos qu'
,.,tivel· 'lU SlVl,ito' :í. auctoriuade
(tO

ao

militar.
~\l't. 201.0 Est: o RUj 'itos Ajnritidil' ·fw (10 tl'iLllllal', lllili tal' 's, mas ullicalll °lli pelos crimes pl'l'vi to' u' te codigo,
alva a diti!lO, i 'ao do artigo . '(ruinte:
1.() O militar '.' l'(,formado qu' Ilão '. ti\" 'r '1Jl tl ':; mp nhalltlo algum
!'\'i<;o militar;
~.o O 111ilitll l'
l'lllpr
glulo' cm 'olnJUi "O ': nao <1<-]> 0!l<lpntl's do mini. t rio da guerra, quando Ihl s u1\o (oja ap'
plicav I o <lispo 'to no' 1\.0 2.° , 3.° (lo artigo 2!12.0;
;~.o :i militnr'
li I'nt'i:HllI' llas r cn' ., quan<1o nno
. ti\' 'r 'm 10 ~ rviço u 11, r vi tn ' I' 'ullio'
tI, in trucçito.
4.° O, militar'
qu
~tiv l' III III iua ·ti\'idad
mporaria por 'nusn differ nte da m 'llcionada no artigo unt rior;
0.

2H4
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5. ° Os empregados,

operurios
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e trabalhadores
dos arsemilitares.
e trabalhadores
que
não são militares, só est[~o sujeitos às leis da disciplina
militar dentro dos estabelecimentos
e repartições onde fazem serviço e, assim, só respondem nos tribunaes militares e só lhes são applicaveis
as disposições d'este codigo
pelos crimes commettidos cm serviço ou em rasão do serviço.
Art. 205.° Quando algum individuo sujeito à jurisdicção dos tribunaes militares for accusado, ao mesmo tempo,
por algum crime da eomp rtencia d'estes tribunaes c por
outro da compctencia dos trilmnaes ordinários, serájulgado
perante os tribunaes militares por ambos os crimes.
§ unico. Exceptuam-se
os desertores,
quc responderão
nos tribunaes
ordinarios pelos crimes communs que commetterem
durante H deserção, e bem assim os militares a
quem se refere o disposto no artigo 323.° do presente codigo, os quaes, só depois de julgados n'aqu llos tribunaes,
serão postos á disposição dos tribuna s militares para, perante e11es, serem accusados pelo crime de deserção ou por
qualquer ontro previsto n'estc código.
Art. 20G.o Nos casos em (lU e os tribuuaes militares são
competentes
para conheeer de qualquer crime, o accusado
será julgado perante
o conselho de guerra territorial
da
divisão ou do cormnando militar em que commetter o crime,
ou onde tiver o seu quartel.
§ 1.0 Entre os tribunaes eomp tentes prefere o que prevenir a jurisdicção,
§ 2.° Serão tambcm julgados nos consclli s de guerra
da mesma divisão os crimes commcuidos por militares em
navios do estado Oll mercantes
em viag sm pm'u :t m .tropolc.
A1't. 297.° Se um militar for accusado por mais de um
crime da competcneia de diversos tribunncs militare», s r:í.
julgado por todos n'aquelle
cm que P mder o pro("cs~o
pelo crime mais grave. Scndo os crimes cl igual gravidade, prefere o triounal quo houv r prev nido a jurisdieção.
'
.Art. 208.° Se no i.nü'l' sso da ordem publi 'a, da di ip~llla ou da boa administraçfio
da justi<;a paree r onvemente que, em ~lgurn caso extmorclinario,
sqjam aI toradas
as regras prOSCl'lptas nos artigos antecedentes,
o ministro
da guerra poderá ord 'nar ao promotor de justi '11 no supromo
conselho ele justiça militar que, expondo os motivos da 'ou-

naes, fabricas, deposites e secretarias
§ unico. Os empregados, operarios
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veniencia da alteração,
requeira
ao mesmo tribunal que
designe um outro conselho de guerra territorial para tomar
conhecimento
do caso e julgar os accusados.
Art. 2ü9.o Quando, apesar das disposições do artigo 219. o,
o accusado, cm rasão da sua patente superior, não pcdér
ser julgado cm algum dos conselhos de guerra territoriaes
competentes, segundo a disposição do artigo 29ü,o, será julgado em um do COIl:;; lhos da divi ao militar que tiver a sua
sédo em Lisboa.
CAPITULO III
Da competencia do supremo conselho de justiça militar
Art. ;}00.0 O upremo conselho de justiça militar exerce
funcçõcs consultivas e judiciae '.
§ 1.0 Como corpo consultivo, compete-lhe emittir parecer sobre qual'squer assum ptos relativos ao ex ercito ou á
armada '111 que, por portaria, for mandado ouvir pulo go-

*

vemo.
'2.0
omo tribunal ele ju tiça, cornpete-lhe :
1.') Julgar
III primeira
e ultima in tuncia O' proe ssos
em que algnm dos pr' umido d elinqucntes
<'ja officíul general, ou prisioneiro
d guerra,
ou emiarado politico de
igual catl'goria;
2.°
onhccer'
julgar definitivnm nte sobr
t 'rl11OS e
formalidud 's do pro .e o
sobre a nullidade da s nt inça
proferida pelos tribuna 'S sob a sua juri dicção,
mandar
proceder
ú na reforma, no t rmos determinados
n'esto

codigo ;

3. o J ulgar definitivamente
a cau a quando e profira segunda s 'lllt'll~'a que :>1' lHW conforme com a deci a.o do diruito exaruda no primeiro uecordão ;
.:!. o Exercer a j mi sdic ,;~o qu' lhe .ompet pelo codigo
p nal edis -iplinnr da marinha mercante;
r). o Mundar 'llSp 'IHh'l' a ,,'l'Cll<;ào dl' s nÜ'llça contradictori<ls pasadas
m julgado, proferida
por tribuna"
do
cxel' 'ito ou tIa armada, cm que doi oU mais r "u ti\' '1"m
sido cOlldemnndo'
como audore
do m 'SIllO 'rim', logo
que a xi~t('nl.!ia dI' ta '8 'Ilt 'n~as lhe l'il'ja l'01lllllUllicad1L
pelo promotor dn j 118ti~a, ex o./jicio, ou a r 'qncrimento
de
algulU llos COlHI 'IIIn1ulo ' j
H.o Proc('tl 't· do lU' lUlI Illotlo 1\ 1'0 'p('ito da' 'clltl·nçns
qn' (' ti, e1' m na dr ·tlJn~tan ias ln I1cioll11(1a, !lo 1I\111H,'l'O
ut1tl'rior,
c alguma d' '!las aiuda c.:stiv('l' P 'lIl1ent' 'lU ro-

cur!!o;
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7. o Mandar suspender fi execução de qualquer sentença
proferida por algum dos referidos tribunaes, em que alguem
tenha sido condemnado, quando se tenha instaurado processo por falso depoimento
contra alguma das testemunhas;
na conformidade
elo numero antecedente,
8.0 Proceder,
quando se tiver promovido procedimento
criminal, por suborno ou peita, contr
algum dos juizes que intervier, m
na sentença;
9.0 Proceder
do mesmo modo, quando houver indicios
sufficientes da cxistencia ele uma pessoa, supposta morta,
que haja dado occasião :i condemnação por homicidio.
Art. 301.° Compete mais ao supremo conselho de justiça militar:
1.o Conhecer elos conflictos de jurisdicção
compet ncia
que se levantarem
ntre as diversas nuctoridadcs
ou tribunaes militares do exercito ou da firmada;
2. o Advertir,
por accordão, nos proc SROS submettid s ~1.
sua decisão, os tribunaes inferiores, quando para isso haja
motivo .i ustificado ;
3.0 Mandar instaurar
proc sso por qualquer facto criminoso ele que tiver conhecimento
por occnsião do exam
de algum processo.

TITULO II
Da competencia

em tempo

de guerra

CAPITULO I
Da competencia dos conselhos de guerra no exercito em operações
em territorio portuguez
Art. 302.0 Estl10 suj itos Ajurifldicc:ão militar
m t mpo
de guerra, por todo
qualquer crime :
1.o As P ssoa que c, uto suj ei tas a sta j urísdicção
m
tempo de paz;
2.° As pessoas que, por qualquer titulo, sao -mprogndas
ou exercem funcções 110S estados maior s, ndmini 't1". c'ÕI' ,
fornecimentos
e quaesquer
outros scrvicos do .xercit ;
:3. o ~s ba.gllg iro s.' postilhõca, r 'coveiro , vivand iros,
lavandeiros,
tabcmeiros,
C1" ndos d
offici s
ql1
esqucr
outros individuos que acompanham
fazem part
da comitiva do exercito.
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Art. 303.0 São também
ujeitos á jurisdicção
militar
em tempo de guerra:
1. o Os estrangeir
s accusados por algum dos crimes previstos
punid s nas leis militares;
2.° Todos o individuos accuaados por algum crime e sencialment
militar;
3. o As pc oas que forem accusadas
por adulteração
das provisões de bôca ou de guerra destinadas li. força armada;
4.0 Os indivíduos
que, d vidament
requisitado
para
prestar qualqu r serviço ao xer ito, r cu arem faz r este
serviço ou o abandonarem,
b m a sim o q u r 'cus arem
satisfaz r a' r equisi ,~ d v ehiculo , tran port s ou animaes qu po suam e que lhes sejam I ealm nt requi .itados,
CAPITULO II
Da competencia dos conselhos de guerra no exercito
em operações em territorio estrangeiro
Art. ;} 4.0 E tando o .x rcit ou parte d' 11 m t errit?rio inimigo, silo sujeita á juri sdicção do tribunae nulitar s toda" a p oas que comm .tter m algum d crim s pr svisto na 1 i militar '.
Art. 30~.0 Quando o '_' ercito stiv r m t rritorio
trangeiro, ma amigo ou 11 utro, obs rvar- e-hão, a resp
da juri idiccão e comp ten ia do tribuna s militar
, as
1"eo-ra8 qu> forem estipulada
no r '!:lI" tivos trat dos ou
conv'nçõc
com a pot ncia a qu' pertenc r o t -rritorio.
N~o hav ndo CODV nção, a jurisdi ·~[w comp tencia. do
trtbuua 'I:) é r gulaua pelol:) llrincipios UU direito das g n-

teso
APITULO III
Disposições communs aos dois capitulol anteriores

d, gu rr& do
fizer

ID

parte

1"10r s omde .Iguma

divi-
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divisões militares mobilisadas todos os membros que fizerem parte de alguma divisão até ao posto de capitão.
Art. 308.0 Quando houver de ser julgado algum official
general, poderá o commandanto
m chefe, se lhe parecer
conveniente,
rometter o processo ao ministério da guerra,
a fim elo accusado ser julgado no suprcmo conselho de justi~a militar.
Art. 309.° Os indivíduos que não ferem militares serão
julgados
no conselho de guerra da divisão mais proxima
do logar do crime ou no do quartel general do exercito em
operações, como parecer mais conveniente ao commandant
em chefe, quando sujeitos ;i jurisdicção militar.
Art. 310.0 As rcgras de compctcnciu estabelecidas n'cste
capitulo para o exercito
m campanha serão obs srvadas
nas divisões militares territoriacs que, por decreto, forem
declaradas em estado de guerra.
Art. 311. o Em tempo do guerra,
estando C1' ados os
conselhos ele gU('lTa mencionados no artigo 270.°, compete
ao commnndanto
em chefe do exercito 6 .."('1'Ce1'a jurisdicção que ]lor este codigo pertence ao supremo conselho de
justiçr, militar, ouvindo previamente
o auditor geral, qu
dará o seu parecer por escripto nos autos.
Art. 312.0 O g meral em chefe do x .rcito poderá fazer
os regulamentos
e stabclecer as Pl'lUlS II iccssarias I\' s gllran~a elas tropas sempre que não esteja em counuunica<;1'io com o governo.
§ unico, A mesma faculdade pertence ao governador de
praça inve tida, sitiada ou bloqueada,
e ao .ommnndaut
mil! tal' superior (lo forças
m opcraç()(~s qllC não est .iam
cm comtnunieaçào com o general cm eh fo nem um o governo.
CAPITULO IV
Da competcncia dos conselhos de guerra
nas praças sitiadas, investidas ou bloqueadas, e nas divisoes
ou forças operando isoladamente

AI,t. 31:Lo Os cousclhos de gncl'I':t ('~La1>e1ccid()s1I:\S pr;1(:;1,' dI' gUPITtl .p !'ol·tiJie:t<:{il'S sitiudas, im'l'stillas
ou blo(pwadns, e )~: H {l!VI:';OI'H ou forçns militures opl'nuHlo isola<1amente, sao COll\peLl'lli('s para eOJlhecl'l' (1. todos ()~ ('I'inH'H
('oll1lUPttidos pelas pesso:ts llll·lll·ioll:t<las 1l0~ :lrti~(lH :~(l:?",
;~();~.oc. :30-1.°, scguIH10 as diHtine~{)·s lúll' o;;fab(.k ·il1as.
§ IIlllCO. O~ conselhos <1 ' gU!'lTa. cstah ,Ic('illos lllU:l jlra-)'as de gUl'lTa OH fortifiC:ll;lies a que ('stl' arti~o 8(' l'ei' I'l',
sao tam!.> m COlllpctellk's para cunhct' 'r dos crilll'S coutra
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a. ordem publica. praticados por quacsquer pessoas encerradas nas mesmas praças ou fortif ações.
Art. 314.° Ao governadores
ou com mandante
das praças de guerra c fortificaçõ
,
ao' commandante
das divisões mobili adas ou forças militares que operam i oladamente, pertence exercer toda a j urisdicção que compet ao
commundantc
tu chefe do xercito em operaçõe
CAPITULO V
Da competencia dos tribunaes militares
em circumstancias extraordinarias
Art. :n5.0 Estão
uj itos {~ juri dicção elos COI1' elhos
de guerra orgnni ndos nos termos <10 artigos 2~3. o 2 4.0
do pres '11 to codi ""Q :
1.0 As P 'soa' que
tão ujeita: a • ta juri diccão em
tempo de paz;
2.° Os ag -ntes do' crime
contra a cgllrança do s-

tndo ;
;LO Os agcnt ss d crime que, pela sua COlmo. ao com
o es}> cificados uo pro ente artigo, iguulmente a}>r sentar nn o caruct 'r d ' offen ivos da eg'ur:m<;a do estado ou da
ord m 'tranquillülad
puhli 'a;
4. o Otl ngent 'H dos crimes de roubo, fogo posto, damno
e mpr go de mat ria c .plo iYHS ")ln o fim de de .truir
P" soas, cdificios, via
de communi 'açao ou linha' t ,1,graphiclls ou telcphonicns.
Art. 3IG. o .\ compet ncia elos conselhos de gnelTU C:t :mlc- c ao individues cujo domicilio ·::;ttja f,h'a do t('rl'Ltol'io snhmcttillu A U'IH'Il:li'to (}p garantias, mas qu' (:jum
a ellSIHlos t'omo aglmtp:; (11' alcrum do ('rim s Ilnteriorlllcntl'
'nU1H"iad()~ (1 ali }lr:tlil'ado~.

Art.

317.

u

A ~uspensftu

(I

garantia,

l!ollsitl I·a· 'o um

fatio Pl'cl·,"istnt('
ao ado qlH' a lltotiYOII, l't('llll(1I\(I().~'
<l;;sim a ('omp ,tI'u('ia do~ tl'ihunôll'" milital'l's:lO
facto
ant rio!' s I\. lU I:IIlJll., li 'pCU .. M (!lIC a l'lla
'liglll'lll l' a II '.
tOI'minal'lllll.
Art.:H .0 A juri.<1i('('1 o elos tribun:w militan': c ntint'ta, ainda IIWSIllO dqJOi, ,h, I('\"antada a ,lI:<pl'll
:LO tIl' garantias,
l'om )' 81lL'ito aos fa ,tu:"! 'omll\l'ttillo..
allt 'rio rnll'ntl' no llado
,h, snspl'n, ao l' (Iumult' cite.
Art. :H \1.0 Da, ,I\,('i.'õl'· (lo l'Oll't'IlW' (lI' gUI'rra élll)(·
r('curso para () sUlll'P!110 ('Oll, (lho a, justi,,:\ militar
'Jll todas M! cirClllllstancia'
pr 'vi, tn no artigo 4;)7. o
'guint s
do pr( 'ut ('II(}j",O.

290

1.& Serie

ORDEM DO EXERCITO N.· 11
CAPITULO VI

Da competencia e jurisdicção dos prebostes militares

Art. 320.0 A jurisdieção do preboste superior e dos outros prebostes abrange toda a área do territorio oceupado
pelas tropas junto das quaes funccionam e sobre os seus
flancos e retaguarda.
Art. 321.° No território nacional e em territorio estrangeiro, amigo ou neutro, os prebostes militares têem jurisdicção correccional:
1.0 Sobre os bagageiros, recoveiros, postilhões, vivandeiros, lavandeiros, taberneiros, creados dos officiaes e
quaesquer outros individuos que acompanharem o exercito
ou fizerem parte da sua comitiva;
2.° Sobre vadios e vagabundos;
3.° Sobre prisioneiros de guerra que não sejam officiaes.
§ unico. Quando o exercito passa a território inimigo,
os prebostes têem jurisdicção correccional não só sobre as
pessoas mencionadas n'este artigo, mas também sobre os
habitantes, viajantes e quaesqu r outros individuos estranhos ao exercito que forem encontrados na área occupada
pelas tropas, emquanto essa j urisdicção não for conferida
A outras auctoridados,
Art. 322.° Os prebostes militares conhecem unicam nte:
1.o Das infracções de disciplina e contravenções de policia a que se refere o artigo 6.0 d'este codign;
2. ° Das infracções das leis e r guiamentos de policia e
contravenções de qualquer natureza que no 101'0 ordinario ou commum stejam sujeitas ajulgamento corr ccíonal ;
3. o Das acções e reclamações por perdas e damnos, resultantes das infracções suj ita á sua comp t n ia, de
valor não excedente a 100~000 róis.

TITUD

III

Disposições applicaveis em tempo de paz
e em tempo de guerra
APITULO I
Da competencia no caso de co-participação

em crimes

Art. :~23.o Quando p lo ln mo crime forem a u dos
indivíduos suj itos á juri di 'ção d tribuna s militar' , c
outros suj itos tÍ juriedicção dos tribunaes ordinnrios, e-

1,&
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rão todos processados
e julgados perante estes tribunaes,
se o crime for da natureza d'aquelles de que trata o artigo 4.°
§ unico. Nos crime especif eados no pre ente codigo, 08accusados
ujeito á jurisdicção militar responderão perante
os tribunaes militares e o que for .m sujeito á jurisdicçi10 ordinária perante os tribnnues e justiças ordinárias.
Art, 324.° Tao ob tante o dispo tu no artigo antecebente, serão julgados pelos tribunacs militares todos os. ac-

cusados :
1.0 Qnando todo forem militare
ou pe soa pertencentes ao exercito, posto que algum d' lles não e tive
~ suj ito á jurisdi '<;i1omilitar ao t nipo do 'rim ;
2. ° (~uanJ() for m I' essuas HUj itas à j urisdi '\1\0 militar
e strang iras as (lue eommetter nn o .rime ;
3. o Quando o crim for p rp trado estando o xercito
cm pniz cstrang iro;
4. o uando O crime for comm tthlu m t irritorio portuguez, ma
m fronte do inimigo.
Ar!. J~5.o Quando no m smo crime forem ce-réu individuo
ujcitos aos tribuna s militares do exercito . outros
suj itos aos tribunaos da armada,
erno todos proc s ados
julgados por estes tribunaes,
) o crime for comrnettido
a bordo de algum navio, ou dentro do r cinto de porto,
arsenal ou outro
stabeleeim mto marítimo.
~ unico.
o erim for C0Il1111 ttido fúra dos logar s especificados n'est
artigo, o tribunaes militare
do exercito
são os unico:> comp t ntc para o
u j111cramellto.
CAPITn.o II
Da competencia do supremo tribunal de iustiça
Art. H:.G. o Ao l\1>t· mo tribunal d jll ti\a comp t, 0nh ('er
julO'tu' do r 'cur::;o de r vista intf'rpo8to , por iuCOIUp tencia da jnri~ai i\o militar,
p ,los onu 'lllIUld
nos
trihuna' do \,_. rito t:I da armada.
. . 1.0
r UI' o m ncionl J !l' t" artigo ó pod 'rá
'r
lntcrpo to d poi 'lU 1t, 'tlt 'lwa (·1)11(1 'mnl t Iria d ti tribuna
militare
t nha pa
(lo 'Jll jnlgallo .
. § 2.° O pra
par a int rpo, i ':lo do r 'curso
d tr 8

du\s.
Art. H:.7.o .I. iw é li rmiUiJo iuhrporn
em '!l li :l1'~11m :
1." Ao militare ou outra. 1w8.oa. p l"t
T

ur.
'lIC

d

revi ta

ut s ao 'x r-
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cito, mencionadas
nos artigos 292.°, 293.0 e 294.° d'este
codigo;
2. o As pessoas sujeitas â. jurisdicção
elos conselhos de
guerra nos casos elos artigos 302.'>, 30:3.0, ;)04.0 e 315.0
d'este codigo;
3. o As pessoas encerradas
m praça de guerra ou fortificação investida, situada ou bloqueada.
Art. 328.° Compote igualmente ao supremo tribunal do
justiça:
1 . o Conhecer e julgar elos confl idos de jurisdicção
que
se levantarem
entre os tribunaos
militares do XCI" ·ito ou
da armada o os tribunaes ordinnrios ;
2.0 Prover, nos termos ela lei gl'ral, nos casos de sentenças contrudictori.rs
profericlas pelos tribunaes militares,
do exercito ou da armada, e pelos tribuna s ordinarios,
em que um ou mais réus forem coudorunados como auctore do mesmo crime, de sort quo as sent nçns, !ong<' d
poderem conciliar-se,
constituam
prova da innocencía de
algum dos eondemnudos.

LIVR Ir
Do processo penal militar
TITULO I
Do processo

em tempo de paz

('.\PJTULO

r

Disposições geraes

Art. 32D. o O proeesHo penal militar compõe-r C', ordinariam ntc, <1(' tl'l'~ sories d \ al'toR diversos e cnmprehondo
tres periodos ditT(,J'f'11 ('S :
1.0 A policin judicinria
ou inHÍt'I«·S·)l.o prcliminnr. qn indaga os vestigios \' indícios do criino (' Rl'IIH ag'l'lItl'S,
pr'para c reune os primeiros C'1l'll)('ntos da in: tI'lH'(;1 o;
2,° A ÍnSLl'llcçfLO ordiuariu ou HllIll1nal'io
da culpn, qu'
collige OH ilHlieioH • provas qlH' hfw ,I. so rvjr para a discnsi:ll'i.~jlluieÍal, (h'(·lal'a se hu motivo pura a IU'('Ui'lIl<;ao, M~'ac,t>r~s: ou qunli fica provisoriamcn te o factos,
n."1L n
jurisdição qu os lui d, J'ulN'lll' '
') ° A aC(,URac;ao,
.
h'
que, es(abC'lc nelo a ft\rma elo pl'oc('s~o
pam garantia da jllsti~'a, al:!segura por lU io d soll'lUlIida-
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dcs essenciaes os interess 's de J'eprei:l 1LO e a lihardade da
defeza
pronuncia a final a sentença.
§ unico. Para a formação e julgamento
dos processos
penaes militares não lia ferias, s ndo válidos mesmo os actos
praticados
m dias sautificados, quando as conveniencias elo
serviço o exigir m.
CAl'ITlTLO II
Da formação da culpa
E('(':'\O
,

1

Da policia judiciaria ou instrucção preliminar

Art. 1330,0 O militar que pre nciar ou tiver noticia ele
crime comm attído por militar s eu inf rio!" ou (1'\' 110 ex rvicio das nas funcções, presenciar
ou descobrir qualqu r
crim«, dará inunediatamcntc
part ;'l nuctoridadc a quI' estiver subord inado, ou procet1er:í. logo á>\ diligencia
de que
Se trnta l1'C ta. 'e ')lto, se pal':L isso for competent '.
Art. :3:3 L.0 A poli 'ia j udiciaria mili tal' iu mmbe : av riguar
algum crime <la COlUp 'tell('ia dos tribuna«
militares foi commettido
o ve ·tigim; qn\' deixou ; inve ·tigar
a circumstaucius
com qu' foi prnticado ; r 'unir o' indícios
que houver contra qualquer d linquente ; colligir as provas
quP }los um servil' d base para a formação da culpa; apprehendor
' gn:lrdar os instrum mtos do crime ou qua.esqU~.l" prova
mat ria
que <1' ,II ' ficarem I' 'l~j() desnpparecnnento
possa projndicur
,\, inye tigu<;ii.1I da vcrdadt';
d ·ticohril' os dt'linqu('ntl>s ' 'apturar o' fiU' forem acha<los
(lU! :fiagrante
adicto, 'lltre":ln<lo-os logo A <lllctoridade com-

pctent

,

Art. :3:~2,o Aos ag('ntt's da poli('ill. jlHli 'iaria militar eOlllpete 11' ssa quali<lll<lc:
1.0 Recl.bcr a qlll'ixa, partieipHl;:\O ou <1 nuncia do ('rimo;
2.° lntÜ1'l'ogar d(,l;(l~ logu ()~ pr' 'ulllillo delinquentes;
o Y C1'iflcar, por meio dI' exame dirccto c in!'pl'l'(:ao o 'ular, todos o vestigio!:! (lo 'rime (' a. lH'1 va matpriac:-. qu
d'<,lIe n('armn, os S 118cfl'l'itos > resulta lo~, c II statlo dos
lugares em qm· foi COlllUletticlo ;
4.0 1nt 'rl'ognr os oli' n(li(los, ('in·um. tante , visillhos,
cre:\d~) , domestico!!, b 'lll como <!,w C{1H'1' Jl tI.oa que ve~oslll\ll1Uellte )lO sam dar informa ·ii.o • dirigir a ju ti~l\ 111\
mdaga<;í\() da v 'rdad ;
;',0 ApprelH'nd('r
os instrunwntos
<lo crim e qua' quer
objecto
encontrados no lo 'ar <lo ti 'lidu, na
uas illlm •

a,
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diações ou em poder dos presumidos delinquentes,
e que
com elle tenham alguma relação ou possam auxiliar a investigação
da verdade,
guardando-os
cuidadosamente,
quanto possivel ;
6. ° Tomar as providencias
necessarias
para que nada
seja alterado no logar do crime antes de se proceder a todas as diligencias preliminares
da instrucção;
7. ° Requisitar o auxilio da força publica precisa para o
desempenho das obrigações quc lhes estão incumbidas;
8.° Redigir e mandar escrever os autos de noticia, queixa, participação ou denuncia, os de exame e inspecção ocular directa ou de investigação indirecta, e quaesquer outros
autos e termos judiciaes precisos para verificar a existencia do delicto e circumstancias
de que este foi revestido;
9.° Determinar
o comparecimento
de qualquer pessoa
que possa esclarecer
a verdade;
10. ° Ordenar o exame physico do offendido e do presumido agente do crime, sempre que seja conveniente;
11.° Entrar na casa de qualquer cidadão pal'a proceder
a alguma diligencia judiciaria
militar necessaria
para o
descobrimento
do crime e sua comprovação.
§ unico. No desempenho das suas funcções, os agentes
de policia judiciaria militar deverão regular-se pelas regras
e indicações estabelecidas n' esta secção, e, nos casos' omissos, pelas disposições da lei gcral, cumprindo-lhes
emprgar todos os meios de indagação que a sua raaão lhes suggerir para o descobrimento da verdade e verificação do corpo
de delicto.
Art. 333.° O corpo de delicto consiste no conjuncto de
todos os elementos materiaes constitutivos
da infracção ou
que d'ella são vestígio ou signal exterior.
§ 1.0 São elementos do corpo de delicto todos os actos
que precederam,
acompanharam
ou seguiram a infracção,
taes como a pJ'esen~a sobre certos lognres, o estado das
pessoas e dos objectos sobre que a acção foi praticada,
os
instrumentos
qu serviram para a sua porpetrnção,
os ferimentos, a doença mais ou menos longa, a morte e outros
similhantes.
§ 2.0 São tambom elementos do corpo do delicto todos
os factos acc ssorios que acompanharam
a infra ção, e que
podem constituir eircumatancius
att nuant s ou ag"'ravantes do crime.
Art. B3J.o Em caso d flagrante dclicto, todo o agent
ele policia judiciaria militar pôde prender qualqn r individuo suspeito de crime, lavrando immediatumente
auto ju-
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dicial em que se mencione a causa da prisão e as circumstancias que a acompanharam,
o nome do preso e a sua
graduação, sendo militar.
§ 1.0 O militar que assim for preso, será logo posto á
disposição da auctoridade
a que na localidade estiver subordinado.
§ 2.° Fóra do caso de flagrante delicto, nenhum militar,
em actividade de serviço, poderá ser preso senão por ordem dos seus superiores, aos quaes deve ser requisitada a
prisão.
§ 3.° O individuo não militar que for preso pela auctoridado militar será ntreguc
auctoridade competente da localidade.
§ 4.° Qualquer que seja a categoria ou posto do preso
em flagrante delicto, nunca se poderá escusar nem recusar-se a responder á perguntas ou interrogatorios
que lhe
forem feitas pelo agente da policia judiciaria militar.
Art. 335.° Quando, fóra do ca os de flagrante delicto,
os agentes da policia judiciaria
militar, no exercício das
suas fllnc\,õ s, precisarem
-ntrar em algum e tabelecimento
dependent
de au .toridade civil, 011 ffectuar ahi a prisão
de algum individuo
ujeito á juri dicção elos tribunaes militares, 011 alguma diligen 'ia da policia judiciaria,
solicitarão previamente
da nuctõridnde
civil comp 'tente a n c saaria permissão, que nun 'a poderá. er I' cu ada.
§ 1.0 Esta dispoaição terá também logar (lUIl.IlUO o estabel cimento for d p mdente da auctoridad
marítima,
á
qual, n' ste aso, serão dirigida
as r qui riçõos.
§ 2.° As auctoridades militare
'lo iguahn>nte obrigadas a. satisfazer
ás reqni ic;õe que, para o m smo fim,
l,he forem dirigidas P elus auetoi-idade
administrativas,
Judiciae'
ou marítimas.
Art, 3:>G.o
officia
da policia judiciaria
militar não
pod m ntrar em ca a particular
enã
a ompanhado
pela. auctoridnd
judicial da localidade,
d 'v ndo lavrar
a~lto espe ial da entrada, no qual d clar m cir um tancindam nt todas as dilig ncia prati 'ada c occorr ncía
que houv r, ollformando-st'
t'ffi tudo com a
disposiS:00s
das leis ordinaria·.
Art. 3:n, o 'e a pe soa ufi' ndida ou o obj cto do rime
forem
ncontrados,
o ag 'nt da polil'ia judiciaria
dc::;'rcv rlÍ. no auto o scu 'taelo
to<las a' mai' circlllll 'tandas
que tivorem r laçilO com o fa ,to criminoso.
Art. :3:3 ,o As armas, instrumcnto
mais objectos (lue
for m appl'eh ndido', serilo miJlucio'nm 'nt ele' 'l'iptos no
ã
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auto que se lavrar, do modo que d'ellcs possa faz r-se
ídéa cabal, assim como de todas as circumstancias
em que
foram achados.
§ unico. Os objectos a que este artigo so refere serão
sellados, appensos
ao processo, sendo possível, e conservados sempre por modo que não possam ser substituidos,
alterados ou subtrahidos.
Art. 339.0 O agente da policia judiciaria
militar recolherá cuidadosamente
e fará conservar,
quanto possível,
no mesmo estado em que se acharam, todos os vestígios
externos do crime, assim como todas as provas mnteriaes
da sua perpetração,
consignando no auto que lavrar a d=scripção do logar do delieto, o sitio e o estado cm que se
achavam os objectos apprehendidos,
com todos os pormenores que })ossam ser uteis á accusação c {t defeza, e
mandando,
quando seja conveniente,
levantar a planta do
logar, retratar
as pessoas, e desenhar ou copiar os objectos, armas e instrumentos
do crim .
/
Art, 1340.0 Se para verificar o corpo de d licto for n cossario fazer algum exame que exija conhecimento
technicos especiaes, deverá ser feito com intervenção
de P ritos, requisitados
p la anctoridade
compct nto.
§ 1.0 Nos crimes do horuicidio proced r-s s-ha á autopsia, sempre que s ja possivel, a fim de s conh cer com
toda a exactidão a causa dn morte;
e o ag nte da policia
judiciaria
dilig nciará qn 110 auto
v rífiquo n idcntidado do morto, descrevendo
minuciosnment
o cadáver,
inquirindo testemunhas
que
reconheçam,
mandando-o 1'0tartar, quando não seja reconh cido, ou empregando '1"11.1quer outro meio que seja mais cunv sni mte para aqu sllo fim.
§ 2.° Nos crimes tI offensas corporues, os peritos dl'vem declarar a natureza e importancia
dos ferimentos ou
contusões, instrumentos
cOJU <1\10 foram ~ itos, prognosti '0
d:t doença
seus eJfoitos provavcis, indicar dosa" logo ()
dia em (lU se deve proced 'r a novo '. 'ame c informar o
ageJIt~ da policia judicinriu
(I" qualqu r occorren ia ]lathologíca que poasu interossnr {t II<1ministl'/l.<:ã.o <la justi<;a.
.
1,
•
~,I,,\. :3'. o N OH Cl'Jme
(1 rOlluo
ou outros qn:IlIHqllt'I'
pratJ-,
t'ado$ COlll fr/H·tm·lt, arromham
nto (lll viol'lwia
o :tO'l'utI'
de policia jndiciaria
f/mí (','alllinar
os VL\sti~i()~ CJIl.~ fh'aram, }ll'?e?dendo se :t eXllIll
por p l'itos llOS in tl'llllll'ntos, vestlglOs
ou r slIltatlos do rim
I' l' 'colhen<lo
nkm
,
d'·ISSO, tO!l'as a' ln fOl'lIlaçoGs pOHsivl.'is, àClll'CIl (ln Il!f)(lo
('

°

tempo em 'lU o nilllll foi (_'omllll'ttido.
§ 4.0 Quando, para a 'l llalifictl)ão do crimo

. <1m! na
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circumstancias,
for nee
ario apreciar o valor do objecto
do crime ou elo damno cau ado, proced 'r- e-ha ao exam
pericial, e aos peritos erão pr ent s todos o elementos
directo de apreciação qu poderem ser encontrado , ma ,
não os havendo, procurar-se-ha demonstrar por d poim ntos d testemunhas
a pro xi tencia da cou a furtada ou
roubada, ou ;1, v rdade do damno cau 'ado,
o p ritos proced rão a uma equitativa avaliação, em pres nça das informaçõe do queixoso c de clua' quer outra.
Art. 34:1.0 ... :LO pod m s 'r perit s na diligencia da policia judiciaria militar aqu ..lla pc ons qn,
eeundo a
1 i , não podem . C1" te temunha
m juizo no' proe sos
criminaes.
unico. Para a v ri ficaçüo (lo torpo d delicto serão
prof ridos, quanto possivel, os p ritoe militares.
Art. 34:2.0 O naentc da policia j udiciarin pod rlÍ, r q uiitar das r partic;õ" publicas q ualquer documento indi P nsav 1 1HI.l'a algum xnme de I critos cl volvendo-o ]00'0
~n' a dilie ncia eHtl'ja oncluidn,
pod 'r;\' tamhem .oli itar qu' 11
"tnbel
'im ntm; pnLlico 'ollllwtt'nt·, s proc da a qun '([\ler anal)'l:i's C'ipl\tinl'I\' q\le :--'jam n 'c 'S urias par. o tI 'S '(Ibrilllento lIa \'('n1: II .
Al'Í- :~4:;3.0:
(I cri1l\l'
for d'tUll1l'll ': qUé llaO dci.'am
v tlglO '.'t ri I'éti, ou q\lando
tps h·nham d· appareci<lo, o ag 'lltl' da poli 'ia jIHlil'i:ll'ia prol'lIrar:t fa~er OI1Htar
por informa '()e~, dI']> limentoH d tl'.l·IlHlllha
'lflHll' 'ClU r
ontro llwio dtO prova admil:i.iy ,i l'm dir 'ito, a l'xi t('neio
(lo crinw l' a~ 'tln' cil' 'nml:it: Ill'ia::;, c. qu:ws s(~jnlll o
II .
a"'ClÜp , Para 'st fim pod 'd. transportar- 'e ti. (ltlalqll l'
lo nli<ladl', t1 IItru (la ;ír('a lIa tlivi:::;lO, owle SI' tl '\'1~ l'l'alis:u' algulIla dilig IIci:~ jllllit'ial
'pedir t'lll'tal'i precatoriA)
dirigicl:ls 3.0' ;ltIIlito)'l'::l (ln a (1'1<11' (PI r • tldoridad !!I
militare. 1 'e 1I01l\'('r lICl' 8:;il1l1.ll I}' Jlrol'cd r n. alguma dilig '11 ,ia em loC'nlitlalll' dl'lH'ndeIlÍl' cl(' outra (livisão.
Al't. :l4+." (~lIaJlll(
(Iul'anll' as (lili:.ç'11 'ia' cple incllmb III A poli -ia jlltlil'ial'in l'sti\'('l' (h,tida algullla p 'oa sus}ll'ita cl' ha\'t'!'
('ullllllPuill() () l'l'im) JlO!lt l':Í ,ta :l' nao
hOl1\'pr illcoll\'('lIil'nh
a,,~islil' a . a Ilili~t'nl'ill" l' faz,'r
a~ obs '1'\':11:0('; fi IHl jlllgal' OP}Hll'tttll:\. , a' IlUllt'.
slg'II:t(lll !lO atlto C)tI ' • 1:\\'1'111'.
~ uuil'o .. '1 II sall Clllllprl'h ·n,1illa. 11\' ta cli po il';w U
dl'pnill\ 'Jlt'L dll" t(';;tl lllllllhllS, II (·t~ia illl(uiri~·j'Ltl o 1'l't' umíllo tll'lilll[llt'lllt.
III
1)()llt'r;Í :I,. i tir, ul\'o no ';I o .-_
tr:lol'clinario
(lel'r
ttl'e
!LI'ia n tia aval' Il\ILO l'olll lllgulUa lIa 111' mn
1 '''1 'llIlIlIhll .
I

I'
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Art. 345.° Os agentes da policia judiciaria militar serão
auxiliados no exercicio das suas funcções por um inferior
seu, por elles nomeado, se estiver 80b as suas ordens, ou
requisitado da auctoridado militar a que estiv r sujeito, I)
qual escreverá os autos e termos judiciaes das diligencias
que se effectuarem.
§ unico, O militar que servir ele escrivão no processo
terá fé publica nos acto que praticar na pr scnça e com
assistencia do agente da policia judiciaria.
Art. 346.0 Os autos das diligencias
praticadas pelos
agentes da policia judiciaria
serão remettidos ao commandante da divisão militar, pelas vias competentes, com todos os documento',
papeis e qllaesquer obj ectos que digam
respeito
ao facto ou factos sobre que versou a instrucção
preliminar,
a fim de que o mesmo cornmandante
possa
providenciar
como julgar conveniente.
§ unico. Do mesmo modo procederão
as auctoridad s
judiciaes ordinarias,
r lativament
aos pl'OC sso que ante
ellas forem instaurados
por crimes da compet n ,ia dos tribunaes militares.
Art. 347.0 O commandante
da divisão, dopoi de '."aminar o processo, se entender quC' a instrucção 1 reliminar
não está completa e que convem proceder a outras diligencias para averiguar
a existen 'Üt elo crime e BUliS 'ircumstanoias,
ou a fim de descobrir os delinqu nt s, ordenará que o mesmo ou outro ag nte da policia j udiciuria
militar proceda a taes diligen-ias, em auto addicional,
se complete quanto poesivel a instrucção.
Art. :348.0 Terminada
a instrucção preliminar,
e r) ultando do procC'sso indícios d culpabilidade
contra algum
militar que tenha po to inferior' ao d coronel, ~ão attribuiçõ s do commandante
da divi ,)to:
] •o Se o facto constitui!'
'rim) pr 'visto nas leis militares, determinar,
por despa '110 fundnmontmlo no. autoa,
deve ou não proe <1('1'-S ;\. formn<;lto ela ('III pa .
2.°. Quando ? fado o,u facto
onstnut H Ao pr(\(.'eSAO

constituirem

crnue 1)1'('\'1 1:1 io na'

leia ordinnrina,

ordouur

s~mpre o proscguimcnto
do procp 'o, salvo no 'MIO pr Visto no § ].0 do lu'tigo G. o cl\'st codi/to'
0'
C
h
,
.'3 ~e OS Jlwtos ollstantps do )lI'OCl' tiO oll.,tituil'l'1l1
crime qu , }H'la sua nntur za on }lP!:t qualidad(' (10 d linquent , nito pertc'nc;n {I jnrisdiC'\i\
militHl', dCI( wminlll', por
despacho fnndtllllC'ntH(lo no. auto
que O pro '(' ~o j,itljn nm ttido :í, 1l\lC'tol'idlld· com}ll.t '11(('"
.
4. o Prov 'I' na f('))'Iua do. )'(' nlamcnto8 di ciplilllll'e"
lIe
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entender
que OH factos constant 's <lo proce so .onstitu li
crime a que corresponda
implcs pl:ma d multa, infracção de disciplina ou contravenção
de policia uj .ita á jurisdicção disciplinar, declarando-o as im por d pacho fundamentado no' autos ;
5, o Quando no proc!' 80 se achar impli ado algum delinquent
não sujeito á juri dicção militar, mandar extrahir traslado do procc~~o e rem sttel-o As justiça
01' li-

naria "
§ 1,0 'o o facto .onstituir crim pr visto na I is militar H, o a (pIe unicam nte corr ponda I\. p na de prisão
militar

ou a (lo incorporaçào
m d }lo ito disciplinar, o g mpre, por (1 . pacho fundam .ntado nos
autos, qn \
prc cinda do urnmario da .ulpa
proceda imm diutament«
{I :1ec'u;;l\C;ào <10 pr' umido delinquente, nos t rmo do artieo :~ 7,° \
sruinte d'este coo
digo,
s 2.° ...O ca o d n.? 1,° d'este nrti ,qullndo o g('nc-

ncral

onl >nnrá

T

mi n.~() mandar formar culpa,
uviará imm -diatam nte
copia do eu tlt'spa<.:ho ao mini tro da gll -rra
qual, d ntro de vint dias, potlt·r:í. ol'clpnm' ao ommandnnte
da di"isii.o qll \ rpt'orm
t'n <1(' '11I\cho,
Art. :34-\1.0 uando re ult '))) tlu pl'tJc '~:<o indieio,' de
clllpabilic1ade 'ontl'tl a)'YIIIII 'ornn ,) 01\ g II 'ru1, o t'umllllUldant
da di\'i~ào (mI nltrú, por di pllcho)1I
auto, que
e te Kllham ao mini"tr
<la gut'rra, para (pie }>J'o\'i(l'ne i
(l

segundo II regra
}ll'l'St'ril'tIl8
110 artigo allt ('( d nt '.
Art. i350,o ()~ pru('(' . o qu niw de am pl'O 'guir
rllo todm; nviados 1\0 pl'()JllOtor de ju tiça, a
de
r'lJl
a1'chivado 11 'ti)) elho d 'li r1'l' (la di,,; ao.

nm

'EC .\0
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nando a instauraçâo
do summario da culpa, considcrnm-sc
sempre comprehendidos
todos os factos criminosos qu sejam connexos
áquello que deu origcm ao processo, ainda
que o despacho os não mencione expressamente.
§ 2.0 A qualiti 'ação do facto criminoso feita pelo commandante da divisão sobro o procl'ssO da instrucção preliminar é provisoria
e póde scr modificada posteriormente
em resultado das provas colligidns no summario da culpa.
Art. 353.0 Consideram-se
crimes COlltl'XOS para todos
os effeitos judiciacs :
1. o Os counnettidos ao mesmo tempo e no mesmo legar
pela mesma ou por diftercntes pessoas;
2. o Os COlUlU sttidos cm diílereutes tempos ou logur 1:;,
mas em resultado de concerto entre os dclinqucntes ;
3.0 Os que têem por fim pi' parar ou facilitar a r,' 'cuÇ/lO de ontro crime ou assegurar
a sua impunidade.
A rt. 354.0 A ordem OH uuctorisaçêo P/)'l'H Se proccd r
a suunnario
serú
nviada ao promotor
de justiçu ante o
conselho de gucrra respectivo
com todos os documentos,
autos e obj ClOS <1<' qualquer natur 'za <ln forem 'Ol1V'nientes para a instrucção do proc 1:;80.
§ 1.0 Os objectos
nviados para juizo para pl'ova <la
accusacão,
<Juc tenham sido npprehcndidna
aos criminosos, ou que façam parte ele um furto, Hel':LOrestituídos ao'
seus donos, quando est 8 o requererem,
sois mezes dcpoi
<la ordem para se proccd '1' a summario II', dur.uit«
'st
pral:lo, não tiver sido julgada definitivamente
a (·1II1EH1.
§ 2.° OH objectos a que o parngrapho ant irior se rvfero serão mandados entregar
por dcspa iho do auditor,
lavrando-se
no pro esso termo de entrada e <1(> rCKpon 'abiliclac1e.
Art. nf>f>. n Rec 'bida tt ordem para, n fOl'lnaçFto lIa '\IIpa,
promotor d' jnsti<:a articularA logo, nos tllltos, UJlla
summaria
e dam cxposi<;tto dm; ndoH .qlll' ·OU. tmn elo
proe 8S0, com todas as (';1' umstaneias l'!'lativas ao mot1o,
t~mpo ) togar ell~ qllP foram )lratie:l.!lo. l' que possam SI'L"
VIl' para
a qllaldil':l<:llo <lo cl'i!ll(' , illlli 'ando ao m HlIlO
tempo a h'i qne os !>l'Ohih " CDn luin(lo pelo 1'('(lU'rim nlO
para qt~e so proceda {t formaçao da culpa.
.
§ UlUCO. O Pl'Olllotor, ~la SlUt 'xpoHi<::Lo, d ,\' r:'L ('ollfol'mar-se e~ tudo <lI)} as 1IlI:lÍl'Il('ÇÕ(' que Hlllwriol')11('lIt
tiver l' 'e bldo, e 110 final d'ella indicará (1'I:H1l' logo mi tl'~temll.nhas de que ti\'er noti 'ia, s Ul }>I'pjnizo (lu apontllr
de~ols qu/wsquer outrlls 'Ilj:. inqlliri(:ilo lil\' 1>1\1'< ':\, Hl' '101sana para o descobrimento
da ycrdacl '.

°
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Art. :15G.o O prore '0 do summario da culpa ~ S cr 'to,
escripto
não tem fôrmas essenciae
e ab olutas.
§ 1.0 O juiz instructor,
no d "mp uho dos s II deveres, pôde r 'correr a todos 08 meio' l-ga s de inda(~açâo
que a sua rasào lhe sugo- 'rir para O de cobrim nto da
verdade,
com]! tindo-lh
poder s dil:\erecionario
ácerca
elo emprcO"o d' S res m rios
da na opportunidade
11ara
verificar
a xi t -ncia do crime, 'na qnnlificação, modo c
t mpo cm qu
foi «ornm ttido ,
qlla
os s '\lS ao- ntes.
Para este fim Jloder;\. o me 'mo .i uiz tran portar-se ao Jogar do 'rim', inquirir te t .munhus, pro" ider a vi ita domiciliarias,
xnmes
insp cço s ocular
ou "i .toria ,
aI preh ')l(1'm10 qua qu'1' objecto (1'1' t nhnm r la<::to
'0111. () crim " expedir pL' -catoria ,mandado
de comparecim nto l' de prisão, pro' -d '1' a interrogatorios
do pt'e 'umido delinq 11 ntes e a qua squ'1' outros acto' condue nte li. indagaç;w tIa vordndc.
S 2.° ..:as diligencia a qm' t' refere o llara~rapb() ant'e 'd '11t , (Plan<1'1 d 'S 'mpl'nh:t(la~ pdo auditor, f<'I1'(1da s '·a
do tribunal, s ·I'vir:I. t1' e:-;'rivfLo 111llotlieial Hubalt rno pa.ra
• ~c tim nom a.<lo }ll'lo t'OlUIlHuHlnntl· ua di\'i:-;;lO.

§ B. n Toda' as d{'ci~Õl'H
qualitl ':H'Ue~ pronunciada
pdo jniz in tl'lI ,t01' SILO p.' visoria,' l' po lpln l' 'r ampliadas ou modificada
pp lo ~ 'neml 'oU1mllndant' da (li\'i~a(),
011 p I tribllllal 110 jnlg-ulll 'Ilto h'finitivo.
Al't. :\;)7. o Nr~o plítlp ftll;t'l' ol~i' to dl indag'<l\,'ilo judicial 110} roe s:-;() (la int;trut'(':~(J ())'(lioal'Ía ou 'ulllllHlrio ela
culpa, lH'llhnm fa ,to l'rimiuo 'o <}n' Il:lO l'~tl'ja l'lllll)ll'l.'hcll<lido na or(h'lll
111 :lU ·torj, IH·;tO do Ollllllatl!l:lllte da di\'i11.0. Exe('pttHUIH~e a' 'ta J'l'~r:t os ('rillll's que forem conllexo

.

~ uni 'o. " c dumnt
o pro ( ':;0 !la ill~tl'\lcçàtl onlinaria
ou ,UllllllaJ'io da culpa H d· 'cobrir alg'1ll1l erillll' não 'omprl.h lldido na ordem ou allctol'Ísa~;~o !lo l'oJnnH\ll(lnntt' da
di"isl~(), o auditur
ll:tl';l (ri t ('onl! 'l'illl 'nto ao prolllotor
d, ju tic:a, quI' i'\olit'itllr:~ (lo ('OlUlll:lllllalll(' da (li"i:-;ao a'
llt' '(',sari:UI in ..tl'lI '\'l) 'H I' l'l'quI'l'l'r{1 (h'puis () (pl\ foI' eou\'('nil'ntl'
p'II'a n hoa Il(lmini, tl';ll'aú da jll ti('elo
Ar1. nf)
1 l'otrIJ da lIrillH'ira, (Piai' 'ntl
oito hora'
<1~p(ji dI r (,('bilba as lH'I:a:- do prl ('I'
t'Olll n l.. 'posit:: o
. l' '({lll'riullllto
elo prolllotor,
o all(litul' prOl' '11 r:'~ao illt l'l'ofrlltol'io ao' pn ullliuo. di lilllpH'lIt·
<tu I' tin r I~l
pl't' 08 ou 800 ('U. tOllil\, I' no 11\11101' pra li 11,· t 1Il1'()}lo
1"1'1 ao d'l\(JlH'U
Cpl\' niw "ti\' ']' 11\ pt'
O.
1.0 (): illt('l'rúg'ntorio~
tir: Il t·it ~ nn prl' 1'111'1\do
.U

(I

*
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cretarío do conselho, que os e creverá com' as r sp ctivas
respostas,
o pod râo ser repetidos sempre que for r quisitado pelo promotor ou parecer conveniente ao auditor.
§ 2.0 Do mesmo modo se proc derá á confrontação dos
presumidos
delinquentes
uns com os outros, ou com as
testemunhas,
e a quaesquer reconhecimentos,
inspecções
ou exames,
observando-se
em tudo as di posições da lei
geral na parte não alterada n'cste codigo.
§ 3. o O defensor officioso a 'sistirá semp1' ao int '1'1'0gatorios,
quando o presumido
delinquente
for men r d
dezoito annos.
Art. nóD. o AI nu das mais attribuiçõea
qu por I i P rtencem ao auditores,
como juiz 'S instructor
s comp tolhes:
1. o Dirigir a instrucção
do processo do summnrio da
culpa, empregando
officio amentc todos 08 meios qn forem convenientes para a iJldaga~'ao da verdad e ;
2. n Mandnr com par .cer no tribunal o pr 'SOA Ou ti tidos nas prisões militar is ;
3. o Prohibir, quando o julgue conv ui snt para 1\ iudagaç/io da verdade, a livro communicn ao dos pre os com
qua(lHqner pCSHOIl8.
§ unico. 08 chefes da P r iHO· são obl'igado a eumprir
fi
ord ms dos auditores, passudus «m d('vida f'órllliL.
Art. 3GO.oNu desempenho <la nas fllllC(;O(\S, tanto os
audi tore como os promotores
de j II ti<;a pod nu corroapender- 'o oflicial ) dire .tamcnt
com qua' qu·1' auetoridades.
Art. 3Gl.1I No proccs 'o para a formnçao da culpa Sao
admissiveis todos os m io d) prova qu as I·i ordinal'ius
r cOllhecem, taes como a ('OlLh' 'ao ela part·, os xanw,
\'il:ltorias (' illSP('('t;õ 'ti oculare , do('u!)) '1110', t(\st('lUllHha )
juramento da parte otfcndida, indil'j() , pr' umpço'
(\ Olljectul'as;
a rC'HIHito de cllda um d'· tI·s III ·i(J~ <1(' pr \'1\
devem os llHtg-istraclos e 1Ig'!'llt da ju~ti\a milit.ar r guIar-H(' pelas diHpmJiço ~ (la I i Ir 'I·al.
~rt. nü2.o Qllando !llll'llnt.() O ul1Jlllario O pr' Illllido
d?hnqucnt.p
apl'(' ('11te indit'ios UI' nliella~': o m ntal, o auditor malldar;'L pro('cdel':'1
('oll\"eni< ntl· oh.'(·l'Vn<:()('HlU _
dit·o-h·glllHl, S 111 pr juizo (la <lili.....
,·u(·ia pr!"i Il para ao
verificllção do crime.
§ unico. As ()l)j~er\"n<:íi. a qlll
rpfpn
(Htt :trtigo,
ql~alld() outra cO.IlHa H(' llau disponha na I i t'ommUIll, ('rào
fCltas nl)s hOSplt:lI'
militares
pprllllll1('lIt! l:I (11' Li::;},oll C
Porto, • o medicuH p ·rit.o Ilpl'(' ('ntar (I Ú fi 'II l'('!atol'io,
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comparecer,
o auditor ou as auctoridades
a quem forem
dirigidas as precatorias
transportar-se-hão
ao logar do <10micilio da testemunha,
e procederão
alii ~í sua inquirição,
nos termos legaes.
Art. 367.0 O auditor
que instruir
O processo
põde,
quando
o julgar
conveniente,
proceder' pessoalmente
a
qualquer diligencia judicial das mencionadas no artigo 356. o
quc eleva rcalisar-se dentro da ~írea da divisão, ou deprecar ás auctoridades judiciaes ou militares que forem competentes, nos termos do artigo ~6õ. o, para que procedam
a es as diligencias.
Art. 368. o Se 110 processo da instrucção pr liminar j,i,
estiverem
escriptos
os depoimentos,
tomados cm devida
fôrma, de algumas testemunhas
nomeadas pelo promotor
de justiça,
o auditor poderá deixar de proc .der a nova
inquirição, declarando-o
assim por dospa ho.
§ unico. Observnr-se-ha
tamb m esta dieposição a r speito de qualquer outra diligencia judicial a qu os agcntes da policia judiciaria j:\. tenham r gularmento procedido.
Art. :3(if),o Se no mesmo proc sso houv r d is ou mais
co-réus, todos sujeitos :1. juri dicção doa tribunaes militares, para todos haverá um só process
de formação da
culpa, ainda (lU tenham difler ntes gradunções.
0
Art. 370. O auditor poderá,
quando o julgar conv _
niente, e deverá, quando 1h for r iquerido P ·10 promotor
de justiça, reperguntar
qualqu r testemunhn qu j:í tenha
d eposto, proceder
á aearvaçuo de umas com outras, ou :i
sua. confrontação
com os presumidos dl'linqu 11t',
faz r
de novo ou repetir
qualquer
xmne, inspo '~'ao ou outra
diligencia que }>o sa or util para o d scobrim mjo da verdad .
0

Art. 371. O promotor
de ju tiça poderá assistir :lOS
interrogntorios
dos presumidos
ddinr)llcnte!.i c a toda Il>i
{liligencia!:! p actos da inHtrl1c~ão do pI'O(' so, ,d 'v ')'á
r qllerel' 1Iul0 o qne fOI' 'onvoni ntl' :t inve, tiO'nc,'íl,oda
v·rdade.
Art. :l7:?" He, dllt'alltO n. inlltl'lIcçíio, pnr' ('1' ao :llHlito.r quo I) f:l?tO não con;titu
Crillt lIa comI' tP1H'in dos
t~ll~unaes nnbtares,
ou (111(' a a ÇIlO Pllhlicll., pal'll a impu.
SlÇ:l.O das ,pf'~IlS,
eHU~ SUspeIHm ou (',' t int'ta IH'la l)l'ps' !·i.
p~'ao, lll11n,lstJa, caso JldgaJo, ou outra ('alisa I('g,d, nS::lllll
o declarara
ll?ti ~llLto, mll1Hlando
ntrl'glll' () prOl' 'IS!;O ao
}>~·o.m()tor dI' Jllf:ltl<;n, (lU o l'C!Ul'tt t';Í, tl.O eOJlllllalH!:Ult'
da
d1Vlsão, pam rOl:lolv('1' () qll fOI' tI jll til'a.
0
Art. 373. (ion 'Inidll II::! (lilig'l·n·(.ja Judieiac,
pam a
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da culpa, o auditor lançará no proce o uma d 'envolvida
fundamentada
xpo ição, mencionando os factos (lue o motivaram,
ou que d'ell
re .ultam, cum toda
as circumstancias que os acompanharam
ou e lh "O'uiram, c que pos am ervir para caracter! ar o crime e para
a na exacta qualificação I gal; indicando ao m mo t mpo
as lois, militar 'S ou ordinaria
qll'
os incriminam,
mittindo o 'U par c r :\.c rca do andam nto qll deve ter o
proc S80, do III recim nto o pro' d ncia dos indícios ou
prova
(lU
houver contra qualqu 'r p oa.
§ 1.0 ' o facto con tanto do prOl' 'o 1\1.1.0 .onstituirem crime, nem inlra '<;Zw de disciplina, ou -ontrav mção
do poli ia, s nao xi tirem provas nem indicio de culpabilidad
ontra p ssoa alguma, ou
tiver demon trada
alguma circum stancia dirimente
da responsabilidade
criminal, a 'sim s rá d clarndo p .lo auditor na .ua expo 'iç:-o.
§ 2.° 'c os factos constante
do pro{' s o constituir III
crim a que corres pondn impl 'S P 'THL d multa, contravPll<;à <1 poli 'ia ou infrucçâo d disciplina .ujeita a punição disciplinar, assim tamb un 't!l':l d clarndo pelo auditor.
~ a,o Sl' resultar do proc sso qu
facto" crimino 'os
n:~() p l'tl'lICl'lll á comp 'hmcia do, tribuna"
militar,
ou
qll' II' pt'S '!la' por ,II" 'riminalull'llh'
r ':POI1, :I\'('is, ou
a!gulIl:1s d't'lla , nao I'Hlao
uj 'it.
lÍ l:ill:l jlll'i~di ,~r~o, a,~lJn ,'('I':t igualllH'ut, II ·c1al'ildo ]11'10 nlHlitol· .

.' 4.° ~', finnhlH'nh',

os fado'

rl.nltalltc,

<1"

IIl'O('l

(I

C01\ titnir 'lIl ('rim
(Ia. cIllnpl'knl'ia
do tl'ilJllu:tcs militaI:('S, II as pc 'soas pOI' l'11!'s )' 'H}lOIl 'an'i,
,tivf'l' 111 ll.il·ita.
11 ::ma .illl'iHlicl,'f~o, () au(litol' :l" ..im o 1'_'}lO!':'l, l'Oll<'lnillllo
por (,llIittir pal'l'I'I'l' :'lI'PITa (lo 1Ill'1' 'l'im 'uto da pro\'a partt

lII11il'ial:"o

l'

}lal':l

I'

(h'\'el'

im;tlllll'Hr

a

:l('I'1I

<11',1<1.

J\ I'L. ;lj ·l." J)cpoi: li, JUJI\,:lfl. no~ antos fi l' -po i 'ILlI do
aIHlitol', o Jll'Ol'l ~o • "I':l illlllll,(li:lUUllt'llt·
pntl' 'SUl! ~1O}lI'OllllOtfl'.l',li ' ju ti('a, I[lI!' logo () )'('lll 'th'r:i. ao ('Ollllll<lnllallt'
(a

I 1\'1::10 •

.' ll11il·o. () pl'fllllotOI' II • .iII ti "l inforlOllr<Í <) ('( llllllan·
flaull da tlivi ao (I· tlltl<l (I 1[1Il' .ill!·'nl' convlllit'lItl! {ll' 1'{':l
do }l1'OCl' o, lllll l' ta i11fill'IlHt)t
nitll
d ('I'iptu 111)
:tu to,

.

ao ('UI1l11l1l1ll1:111t
rf'l'l I' '111('
da ('n!pl
.·i tl'lll it'l'p"ul:ll·j(l:HI
011 omi •
, ou !tnl' 'III o l'lIlJlI' ' ....m·um to(lo o m( i
ut i d.
ti"II~ILO (lu y nlud ,II im () II '('I, I' mi. pU!' tI p:ll'110

AI't. :37;',,0 ...
110 • 11l1llllltl'io
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nos autos, ordenando que estes sejam rcmettidos
ao promotor de justiça, para requerer
as diligencias que lhe indicar.
Art. 376.0 Ultimado
o summario,
o commandante da
divisão, depois de examinar
attenta
e cuidadosamente
o
processo, resolverá o destino ' o seguimento quc deve ter,
observando as regras seguintcs:
La Sc os factos constantes
do proces o constituir m
crime previsto e punido pelas leis militares,
e houv r
prova ou indicios de culpabilidade
contra alguma pessoa
sujeita á jurisdicçâo
dos tribunaes
militar s, o commandante ela divisão mandará
instaurar
a accusação, se não
houver inconveniente
para a disciplina.
2./\ Se os factos constantes do processo constituírem
crime a que sejam applicaveis as di posições do odigo penal ordinário, e resultarem
provas ou indi .ios de .ulpabiIidade contra qualquer individuo sujeito à jurisdicção dos
tribunaes militares, o commandante
da divisão ordenará
que a accusaçüo sl-'ja instaurada.
a.a Se o commandante
da divisão entender,
de accordo
com o pal'\'cer elo auditor, que do auto não r sultam proY<lSnem indícios ra .iona '8 da existencia do facto qlle motivou o processo, ([110 o m smo facto não
punível scguudo
a lei, que os presumidos deliuquent . 08tlLUisentos d 'riminalidudc ou que a acç:tü penal está extincta, a sim o
declarará pur despacho nos autos,
ord nará. que o processo seja archivado.
§ 1.0 As regras ostab I cidas n ' -ste artigo scrào obs rvarias, ainda quc os presumido
d .linqu nt is não t mham
sido interrogados
por hav r nn dcs rtado, por se não t r
podido effectuar a sua prisão, ou por qualqu r outro motivo.
é

§ 2.° Quando o commandante da divisão

nt nd r

qU3

a a .cusnçao não eleve 8\'1' instaurada,
C ntra
a opinião <lo
alHlitor, l'scripta ]lO pro ·t.'HSO, tmviaJ':\. ('opias :mth 'ntÍe;t8
do seu dCi:!pacho, da exposil"LO
l(\l(lítol' ' <la inf 1'1ll11.<;;w <lo jlromoto)' (I\' jll,;til;a
:lo llIiniHtl·o
da gll 'l'I':l, o qnal,
dentro
pral:io lHa "imo de \ int' <lias, pOlI 'rA lllan<lUl' r formal' () dl'spll !lD.
§ H.o qll:Ul:lu o ('()lll111IlJ~(l:ll1t • da di\'iti:io 'ntelHlt'l' f}1I'
a Hl'CU:;ll\,au lllLO (1 Vl' i'\Pl' lIlstalll'!l!ln, fIlUdlllll('ntar:'1 () S\'U
dcspa ·l~o mft:ldantlu
archi aI' o pI'Ol'C HO, o qual para 'SiO
:fim sora eH\'lado ao prolllotor
<1p j ti tiLi(;:t.
Art. :377.° " algulll (los J>l'l'~nllli(l()s d(,li'I<!1H'JÜ(' tivel'
o po::;tu de 'uronel 011 g 'nera!, a attriblli~·o'
a <lll' S 1'0-

ao

uo

1.' Scrie
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ferem os doi artigos antec dentes serão exercida'
pelo
mini tro da guerra.
Art. 37 .0 A ordem para e in taurar a accu a<;fio deve
especificar com clar -za os facto' .rimino OH sobre que ella
ha do versar, qualificando provi oriam nte o crimes )
providenciando
{te rca de todo que resultem d p1'o<.: o
da culpa, ou const am d algum outro pro' -s o ainda não
julgado.
Art. ;370.° Quando do Pl'()c(, 80 r ultar m indicio de
criminalidnd
contra algum par (lo r ino. d putndc da nação ou qualqu r p l'1HOa qn t mha, alem do militar, outro
fôro ospecia], () commnndante
ela divisão ubservará o <lu
a tal r .speito stA d terminado nas lei g '1'11 s.
Art. ;1 'O. o .1 Tão {. perruittido tirar copia auth nticas ou
c rtidõcs dos processo
militares s -nao a requorimr-nto 110
ministério publico ou em virtude de ordem emanadn da
au .toridad
uperior.
\:i unico. ~Ta. <li. posi >õ l' c1'c:'te artigo nao
'ompl'chend m a ent n 'as
a 'cord~ . transitados
m julgad .
APl'l' LO III
Da prisão e homenagem

arbitro ando o r "us
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um dos juizes togados do supremo .onselho de justiça militar, que emittirão o seu parecer pOl' escripto.
Art. 38:),° A homenagem concedida a official póde S'1'
na propria casa da sua residencia,
em sala no quartel elo
corpo ou estabelecimento
a que pertencer ou lhe for designado, em todo o edifício do quartel ou estabclocim
nto,
na praça, acantonamento,
cidad , villa ou iogar cm que se
achar ou lhe for designudo, conforme () prudente nrbitrio
do commandanto <la divisà« OH elo ministro, segundo 08
casos, tomando-se cm consideruçâo a gl'avidade do crime,
a, graduação
elo accusado
' o seu comportamento
ant ,1'101',

§ unico, "\s pra(;as de pret <1110 tiver m homcnag m ficarão detidas nos quarteia dos corpos a (Pi> pert mcercm
ou a que estiverem a<1(]ida~,
Art. ;.H3G,o () militar II quem tiv r sido cone elida homenagem
o dvixar do ('0111pa1'e("1' a alglllll acto judicial
para qtle tenha si,lo intimudo , 011 o <[11' uào for encoutrado para 80 lhe fa7.\.!l' alg-nllw intimação judicinlç serti rccolhido a prisão, appli('H!H]o-8 .-Ih« 11' PCW\S mais grans
em <lue pUI>8lL incorrer, 8L' for c onsid iradc (1'1><'';01',
CAPITULO

IV

Da accusaçâo, defeza e julgamento
SEC<;\.O

r

Dos actos anteriores fi disoussão

Ai-t. 3 '7,° Logo qn o promotor de ju~ti<:a receber O
1>1'0t' sso com a ortl '111para instaurnr a nccusnçào, nfw (> tnndo aintla proso o pr -sumido dclinqucnt , ruquisitnr.i dI
oflicio a sua pl'isfio on Pl'oJllov('rá qu pelo auditor 80 ('/P (:a Illfindu(lo <1 captura,
Art, 3HH," Efrodlla<la a pl'i~rw, o pl'01HotOl' tlc(lnzil':L n.
accnsaçfio, 110S autos, por al'lig-fl~, ('H!>'('ifi(,ltndo:
1,° () nome (' npp lliclo <lo aCt'l1l,;ado ou ac'('Il~:l<loi-l,('Olll
tleclara\,lio
postos (' sitlltt(:ocs lllilitlu'(l 'Ill(' tiV\'l'('m,
d' todos os signal's qn' 1'0 fiam servil' pam v('rili('ar:\
na
(l()~

identidat1n;

i.O A (','PO i<::o sl1mmal'ia elo fitt'to 011 f:ldo imputados, ('om d siC'l'nu):io <l todos OH pie lllPlltOH ([\lO ()~ tOl'Jlalll
cl'iminosos c a possivel indicação (le üHlas aR cil' 'nm~tallcias <l\te possam s 'rvil' para L '!li o, l':tradl'l'i lU' 011 ('oncorrer para s r aproeil\t1a a t'ulpabili(lad
<lo (1 'lill(!<l\'llte;
I

ORDEM DO EXERCITO

N." II

:lO!'

=:3."

'itu(;:lo <las I ,i', militares ou ordinaria , que incrioe factos praticados ;
_1." Rl'(lnerim mto , para (JI.\' ao accusndo s j.un upplicada as P('lHlS <la lei infringida;
5." Rol das tvst -munhus (PlC pretende
produzir para
prova da aI' usução , com declaraçâo
do seus nomes, app >1lidos, morada',
profissões
<' ('0111are<1 judicial
onde residem.
§ unico. J.. n caso do artigtl :W:?", quando e teja verifi('alta a doença do presumido
deliuquente,
() acto accusatorio Hlj será l'ticripto nus autos ti pois (1\11, tL'1' 1't'cup rado
a ra~rto .
cm con•Vrt, :1 '9.0 () acto da ll('('USa<;:tu til'rÚ deduzido
formidadc com a urdem do connnandantc
(la divisão ou
{'OlU o despachu
11l' pronuncia,
e coiuprclu-nderá
todo
o'
crill\t',; (la cump -tcncia dos tribunu .,,; militares,
pelo <lua
o nu-sino réu ;;~ilL respousavol
L' cuju
lW('U :t<;ao
·tl'ja
a
e,.;;, tempo compvtcnu-nu-ute
nuctoris.ula.
minam

_\l't.

'r

:1\10."

~l'

ao promotor

(1, j ust il:a pan'c

r <[ue ti v >

uppruln

al~ulI\a omis ';IU 011 (IlH COIl\'L'1lI praticar'e
alglllll<l dilig 'lI{'ia nccessariu para I) d<' To],rilllento da Y'1'd:l!h', 1'1'(!Ul'l'l'd logo 1[11' C suppra a ollli:;sau OH ~e pr ('l'IIa A 11'cl'ti,,:tl'ia Ililig' 'Iwia .
•\ 1't. ;~!11." Q n:llHlo n fado ('rimi!los() p(l(lér . e1' enca1'30110 ~t)I) <li" 'r:;o,; , "1)(' 'los lt'~a 's, a :lCt'1I ;\(.:~() p ·10 t:rillll'
mai: grave ('Il\'oh ' implit'italll('lltl'
a :le 'lIsa~1t() li ,10 llll'nus gra\' .
Al't. :l!l:?o Ollillldo, ('lU ra~ao (10 Jlll'"Il\O Time, OU (1
t'rim " 'Onlll'.·OS, hllll\' 'r co-r "Il' (1 II l' ]lo' :1m Sl'1' lWelll:':l<1I1S ao 1ll1'.11I0
kmpn, ti '1';lO !tHlo :5iIllUltlllll'lI111l'llt'
julga·
do" Pl'l'illlte o 1Ill'SIIIIJ (,tJl1s(·lho (1<, g'lll'I'I'a.

~ 1I1lico, Se nl;;llm d"s !'t"lI;; for OU'('Ill>/ul,)por (1ifl'.'r 'nt 8
lIào ('Or1lll',.·o , () alHlitol', ii 1't'!(UC!l'illll'!lto do luinistrio pllbli n, IIos inkl" 'sado:, 011 IlIeS1Il1I ollicio am !lt',
pOll"l':'1 orlll1l1ar ii I'par:lI';1(I (la, I'lIlpas oU :l jlllll'(J.1I (los
lll'ol''''''::-o,', sl'g'1II111n maiti ("'!lvi('r para :l ill\'('::;ligil)i\.o ,la

('rimt"

Y"r,la,1 ' .
() 1I11<1il01',10"'0 (1'11' 1'('('1'11 r o 111'0(' ;;;;() com
:lt'to (Ia :l('I'II"III':lO, ,ld '1'1I1illal':Í. por (1, padlo ,!ue:~
('a,la 1IUl (ln' :lcl'll.':1I1n
... 1'1111'1 "III'.
oh pI'na ,11' 1I1111itIa,l •• uma liGia (la lia ('1111':1, II 1!lI,tI ale III !la t'lIpia (lo
(\1'1" lIa :Il'('1I aI:; II I' ,lu rol da II' t 1ll11llh, ,d( \'('!';i cun.\1'1. :\!l:Lo

II

(1

h']' a,' (!..'!·hl':l("Il'
(l~lIillli'.:
1." OIlP. lh é P '1'lIIiltidn :tpl'l" 'utar
COIl

.,11111

n

01\ dllluzil-a

tU\

,I, t'I'ZIl

\'('rballlll'lllll

}lo), ( l'riptn,
na

:ll1lli, llt'in

111\

l!t nt!'1l

'crdnria

aI'

tr('

110 jlllgallllllto

do
(lia,
;
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2, ° Qne não lhe é permittido
deduzir cm sua defeza
matcria alguma que SI3 dirija a aceusar directa ou indirectamento os seus suporiore , quando a nccusação não tiver
relação immcdiata tom o crimo que lhe for imputado;
3, ° Que devo entregar o rol elas testemunha'
pnra prova
ele defeza, on logo, no acto da intimação, ou dentro de tres
dias, na secretaria do conselho j
4,° Que não lhe é permittido indicar mais de cinco testemunhas para prova (1, cada fa ·to que allegar ;
5.° Que, até trcs dias antes <10 julgamento,
Ih
permittido additar
ou substituir
os nomes das testemunhas,
comtanto que as novamente indicadas residam na Iocalidade onde funcciouar o conselho;
G. Que póde constituir defensor qualquer official ou advogado, e que, não o escolhendo, :;erá def ndido pelo defensor
officioso, cujo nome e gradunção lhe sento indicados;
7, ° Que lhe é perrni ttido req uerer, dentro do pra 'o d
tres dias, () qu julgar conv ni nte pam a sua dcfeza.
Art. 3~)4.o A intimaçâo da <tl'et1slt)fw SC'l'lÍ,}·ita pelo S('cretario <lo cons lho, ou por qualquer p s 'oa militar a
quem esta. diligencia for in .umbida.
§ 1.0 Se o aceusado for cflicial, a intimação
erá feita
pelo secretario <lo conselho OH por algum oflicial de posto
pelo menos ignal ao do accusndo ; ) S(I for pra~a do pret,
poel dt SOl' feita por um ofli('ial inferior.
§ 2.° Uma certidão da intimação s 'ràjunta ao prOt'C 0,
assignadu pelo intimado, ou por duas testcurnnliue,
" 'Jt'
não assignar.
Art. :H)1),o Entl'cgu~
ao a,('Cllfindo a llota da 'ulpa,
defensor officioso s 'r<t intimado para tomar c n!te'cimcnto
elo processo, para o que' 'stc 'stm'A pntentr na Ht'el' ·taritt
durante tn' dias, nlo pod ndo (l'ali :,;aír por lIlotivo algum.
§ unico. Findo este praso, llfw serA :lllmittido ao d(l~ '11SOl' ofikioso
ou ao a,ecu tulo rp(llH'l'illH'll tn algum para clié

ü

°

mm

ligC'neia qne hllja <1(' clrc' '(uar-H
<la lo alidad' ondo
flll1('('iol\ar o ('oJlHl'lho,
Art, :3\lü.o QllltlHlo o ac('ltH:1I1o l' '('Ollll'l' ]l<ll'a tl'f('llSOI'
a!gllln lHlvog:t<lo on oflieial (1m' n:to s<ja o <ll'Í('ll '(lI' ofliClOSO, o pr(lc('sso
('starA pat 'Jrtc na li )<'I,C't~ll'ia dnrant
cil1l~(Jdias, fiJldo' os qua fi 6 It}lplil'ltvp[ I\() <1('{'('lIsot' li 'olhido 1)010 11.('('11, ado o pro' ito e (1l1wl "ido n 'ii tini 'o do
artigo antecC'dente,
Art. 397.0 Terminados
o prasos
tabpl ,ido' 110 :11'tigos antoccd nt R, o ocr tnri <lo eon ('lho far:'t o !lutos
conclusos ao Il,u<litor, qu d t'rirá, omo for d ju ..ti~ll,
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aos rr querirucuto
do ministério publico, do accn ado ou
do dofonsor ; e mandará expedir as cartas pr catoria nocessarias, tomando, alem d'isto , qua squ r outras providencius
petírcm.

qn(',

como juiz

in .tructor

do proce

so, lhe com-

§ 1.0 As precatoria
s ritO dirigida'
ao auditore
da
outras divisõe militares ou, quando as te st .munha for m
moradoras
em comarca cm qu!' nã o t(,1111<1 séd aleum
conselho
~n rra, aos re pcctivos juizes,
§ 2.° A sua expedição
erá ellll'l'C intimada ao accu-

a

sado c no, ministerio

publi 'o.

~ H.o A inquiriçào

da tcst munhns 110 juizo deprecado
a sistirá s m pr' o IIgente do mini st 'rio publico, militar
ou civil, conforme os cases, podendo a', istir tnmb m o
accusado por 'eu procurad r.
§ 4." O juizo doprccudo dará cumprim mto lÍ. pr catoria
dou iro de dez (lia du n>ccp ·ã.o, preferindo e st
rviço,
para o qual não havcd feria
a qualqu 'I' outro serviço
judicial.
§ ;).()No l'miO de impo sibilidnde cm lhe <lar cumprim nto d mtro de dez ai;ls, o a~c'l\tc clo mini 't 'rio puhlil'o
informarA imlUec1iatallH'nt'
() .iuizo dl'prctante
da ra:-;r~()
(b
mora.
§ Ü.o ~l\ o al'l'U aclo l\(~() b n;,;('}' r pr('. l\utar na inquirição, por proeurHtlor,
() juiz dc·pj'( ('Itll" l10llll arA pl'b::iOa
idolle:t !lu . a:-:,i~tll a clla ('OmO dc'fcll!'\or !lll aC(·II:-ado.
J\ rt. :>!18. <l .(i~n~ ri'Lo cOllccclicla' carla" l'ogaloria:< Jlura
pai;,; !'btrall~l·il'o
nl'lll prl' 'atoria
para:ts jll'lI\'int'ia. ultmmarinas ou ilhas adja(·put(·::;, :<al\'o no" ('a:-o" ::<egnint·, :
1.0 II. )\(10 ° ('rim ali ti\' r "id" l'ollllllL'ttit1u i
.,0 QlIancl
ao 'onsl'lho !le ~lI('rra, t'IH couf('n'lI 'ia, na
<liM'l!. 81~0 (la cal1;;;t par('('cr indi }I 'n~a" ,I para pront de
al'~l1ll\ fa ,to 1'::;. l'lH'ial <Í. ae 'lI:-a~( () 011 :í cll fpza.
~ nnil'o ... \ (1illt<·:w l- d~ Hl'llitnula ]11'10allllitllr.
Al't. :1\1\\.° ]) ·\'olvicla. ii:> d ·Inol·l·ach., I' ('I)Jll'lui<lo todo I) ado,.; lll'('pnratorius do }ll'OCI·. ", o alHlitol' lIl:ltlllarà
faz"l' tOllo n, alltn (,otwlll II ao PI't' i I nt' (III {'(ln lho,
(\ fim d . "Ile (1· iJIlal' clia para a (li tU.~
• julgalll 'Ilto

a

lIa l';IU li.

: 1.° () julO' Illl IIto t rlÍ
\' ·1, clplltro (Ir' "iu . cli,

(h

iII tllttl'1lr a (ll'CIl :ll', o.
: :?o
clu jlll~allH nlo
I'
mal'
quanto \'0 i\'('1 ti nrd~ll1 p I' qll
prOlllpto
para j lllg. lU I1tO.
Ol'lll'lll

para
() ,li:

100'111',

t.

,11)
li "U':l1I1
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Art. 400.0 O dia do julgamento
será intimado, com antecipação de quarenta e oito horas, ao ministério publico,
ao accusado e á parte queixosa, havendo-a,
e sc tiver l'Scolhido residencia dentro da comarca judicial.
Aat. -101. o Ao accusado, desde qlle lhe for intimada a
accusação,
é permittido communicar livremente com o d fensor, o qual poderá tirar copia de quaesquer
peças do
processo,
sem que o julgamento
possa ser retardado por
sua causa.
ECÇÃÜ II
Da. disoussão

da causa em audlencla

uu-

Art. 402.0 O processo dEIjulgam nto tem por fim
metter á decisão elo conselho de gu rra, por meio ele discussão controvertida, a matéria da nccnsução e dcf za, a
fim de que o mesmo conselho possa resolver o que for de
justiça.
Art. 403.0 Designado
o dia para o julgam nto, o presidente tomará todas as providencias
nece ssarias para a
reuuião do conselho.
Art. ..J-04.o O prp"idente
li vogacs
do COll «lho, o promotor, o defensor e o socrctario
d.wom compar cor de
gl'alldl\ uniforme, o auditor de bécn, \' todos .om as insignias das condocoraçãcs
nucionucs qu ti verem.
§ unico, Os advogndos compurecvrào d\' toga.
Art. 405.° Reunido o conselho, o prveidcntc
tOlllar:'L O
legar central, á sua direita fi 'Ul'Ú o vogal mais gl'l\(11111<10,
á esquerda o auditor, e os demui» vogacH (10 conselho tomarão logar alüornadamrnte
á dir ita \ :l e qu '1'<1a, fi gUJHlo as suas respectivas
gradua<;!;·8 l' antiguidud '1:\. Em
m sas separadas
tornarão Iogar () promotor
. () d fcnsol':
este lt esqlt<'l'da e aqnell
á direita.
O ::;ccrctal'io ficará
tamucm em 111('S:1 sl']Ht1'acla, daJl(lo a dil'cit:u\O pl'(,t'idt'lltO.
Art . .,IOH.o St' a par(' <[\ll,ixoslt i'iC apn'sl'lI(aJ' na <lll(li{'llcia, SPl'A lullllittilIa 110 J'l'cillto do trihunal \' ollvilln 110 <]11('

diHHPl' l'e~Jleito à I'ausa, po(kndn pl\m ('S!I(' fim ::;1'1' at'mnpanhada (le\ advogado <la i'iUIl eHt'olha, C1'1\' tomllrA lOIrar
cm seguida ao pl'OlIlO(or .
•\.1't. 407." ,'(lhl'l' a 1111',,:1 (lo ('on"vl1lO I'Htarú Rl'1111
11'(',
alL'm (lo livl'o <lw; S:l11(W-I wallg'elhoR, 1111\ ('.·('lllplal' do ('0dig'() (IP jtlHti(:;t lIIilital', 011(1'0 (10 e(l(ligo P 'IH,,1 \' 011(1'1) do
eUllig'() do PI'O('l'SHO pI'na!.
A~-t. ·WK," Logo que o ('oll,;plho l'H( 'j:l ('ollHtit\lÍclo, o
prl'slcll'llte (lllclal'lll':~
alll'rta a :lu(IiL'IIl'ia.
Si," Au pl'l':-dd\'llt' COlllp\'t(' a poli('ja tia IInai '!H'ia, in-
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cumbindo-lhe
manter
a ordem, a dignidade
e socego,
usando para esse fim de todos os meio de prudencia e
moderação;
mas, se estes não bastarem,
r correrá aos
meios de auctoridade c jurisdicção <lue para tal fim lh
compet -m, mpr gando, se n .ccssario for, a força publica.
S 2.° a di '('ussfw ela causa para o descobrimento da
verdade,
tem o pr sid inte poderes discr cionarios. PÓele
mandar compar -cer no tribunal,
quando o julgar conveniente, as P -s soas que, lU ra llo do officio, arte, prof
lo
ou outra
'nu~a, pos am dar informaçõ s; r squisitar das
r 'parti~ue' publicas, \' mandar I'r III nudi neia, qualqu r
documento
qu " por sua natureza,
não seja .onfid mcial ;
proc der e mandar proceder li quaesqu r exames
in sP cçõ s que d 'pendam d, conhecimentos
.speciae
de alguma sei ncin ou arte.
§ 3.° A ali di ncia d julgam -nto será publica.
e, por 'm, o con elho entender que, no intc r s (' da ordem da
disciplina militar, ela dec ncia ou da moral, adis us 'll.
deve s 'r m audiencia . creta, assim o r solverá. K ta
resolução Hl'rA pelo presidente anuunciadn
m audi n 'ia e

conetará

S

da acta.

4.0 A nudi ncia elo julgam nto R fÍL contínua até á
publicaçã
ela s snten a, ainda qu\' t mha d 1)1'oo-}"tlir lU
dia ~nntificado, potlellllo lIui(·ament· s '1' int rl'ompida, por
spaço d> oito hora em cada. vint e quatro, para a n Cl' sidnd B l", t'neiaes
<la "ida,
ou adiada no ca~OB 111 ncionados no' arlicros ·121.° c 4:22.°
\\lUldo o julgal1l nto
for adiado, a delib('ra):~o do eon,'cl1l0 crà annullcia<la 'm
Voz alta p lo }))·l·ülent',
(1· 'Iarando o dia
hora m qn
,H dI v continu,tr,
qllival nd!) e' a d clara 'ao {L intimação indivi<lnal d toda·:t
P',' 0:\: que, clev ndo
tal'
pr sente', hnj, lU de 'omparccl'1' na futura 3.udi neia.
Art. 40fl. o
. 'spectadore
stamo emp1' tI se b rto ,
os 111'0 militar
, d 's:mn: do~, . to<1o' gnal'llar?Lo r peito
c !lil 'Iwio.
)) l." ,'e algum uu ai. 1111. do
pedtlllo1"
dl'1' '1Il ignal'
dt' appru ac;: I) 011 d .apprOVltC'llo fiz')" 'lll anuido,
ou por qu,lqn r outro mOllo faltan III :lO l"l'. pito t1 vido
ao trillllllal,
'1"10 1111ll111óulo aí!" (la
ali.
~
~."
TO
(':I o tI. d ob ·(li ·ncia
I I' o lo 'II autua.do,
.
}leIo prc iclent' ('011<1 '11111 ilOb :i }lI'JUI ch pri ; II, li: o .-eedmüp a (l'lim~( (lia,
alvo lIlLV !le1o cl'im lIlui gr:.w.(·,
Esta pPn:~ S '1"" ('\lllll'l'i ln n:l pI'i m' milit I' 0\\ ('I\'):
confornw o infl'll ·tor for 1111 lU o Illilitnr.
1

~ :Lo ,'.

(l\1l':\1\tl

il .1Ildi

.m·ill

•

C'Oll\llll'U

I"

ou eh sl'l)4
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1.0 Hrl'ic

Lrir qualquer
crime, lavrar-se-ha
immodiutamcnto
o respectivo auto judicial.
Art. 410.° Os autos que se lavrarem em audicncia serão remettidos
ao commnndnuto
da divisão, se o dolinquente for militar, e, não o sendo, á auctoridade civil
competente.
Art 411.0 Depois de constítuido o tribunal, será introduzido na sala o accusado, que deverá te!' sido proviamente revistado,
> se ussentará
em frente do presidente,
adoptando-se
as precauções necessarias para a sua guarda
e segurança.
§ 1.° Se o accusado recusar compar cer :í audiencia do
julgamento,
o presidente ordenará
que seja conduzido á
força, ou, por deliberação
do conselho, se pror-cd 1':'l {~
discussão ela causa COlllO se elle estives ' presente.
§ 2.° oe durante a discussâo da causa o accusado t mtal', por qualquer modo, impedir o livro CUl'::iO da justiça,
ou se, depois do udvertido
p ·10 president , insistir em
accusar qualquer l:!Up irior sou por factos que não tenham
relação immodiuta com os da accusação, 'en't mandado l' tirar da audiencia, a discusaão pros iguirâ como se II
stivesse presente e, por sse fado, ' r-lh -ha impo ta,
por decisão elo conselho e obs rvando-so as regra
stabclecídas nos artigos :34.° o :3f>, () d' st .odigo, a pena de
presidio militar de s is mczes a tre annos.
Art. 412.° O secr tario furA em seguida a chamada das
testemunhas
da accusação
e defeza, verificando s falta
alguma, e o motivo.
§ unico. Salvos os casos pr vistos no artigo 4:H,o, fi
falta de qualquer
testemunha
não ob tará li continunção
do julgamento.
Art, 413,0 Conclnida
a chamada
das t stcmunhas,
o
presidente
mandará
ler pelo secr tario a ordem pHra li
instaurar
a aeeusaçao, () ado de a .cusa ão (lo millist Iri
publico, a defeza
soripta, hav ·ndo·a, a nota dotl a~!:H'IltO>i e toda::; as mais pc\,a~ 110 pro('~. 80 quc
lllH lHll'('t,':t
('OIlVI'nil'lItt'
ou cuja lcitul'il til' tin' 1'l'<JU 'rida pelo mini tt rio puhli o, p(llo dot '11::;01' <lo IU'l'lI lulo ou por algum tios
vOg'a\Js (lo (,ollselho,
. Al't. ,lI-Lo O 1)1'·:;ident', PIll S('g'uÍi]a, v l'inl':ll':í n idlllt,)(~:lII. <lo /lI'CU 11.(10, 1)(·l'g'untHlHlo.lh· () 8 'U llOllH', !lO, to,
hh:l(::w, liIl til r:ti ill:IIl<-, idade (' \' t:ulo' Iltlvl,[,til-u·ha
(11' qlll'
lIu ", pUl'Jllit.tido diz('!' il <)111' julga!' 1Itil á . tllI li ·[,·Zl\. c
Il'1Ilbl'adL ao (!l,j'PIl III' (1Ill' IH;(II' I'(l(lll '1' '[' qUIlII(O i~)I'a 1)('111
(la ('mlSIl, l' I'xprimil'-sl'
com lil> 'l'(]lulu, lUa '0111(lco 'nl,ill
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e moderação, sem faltar aos dictames da sua consciencia,
regrns
pr .ceitos da di eiplina e ao re ipeito devido ás
leis.
§ unico. O pr' identc terá o maximo cuidado em que
os defen 01' 'S não infrinjnm u preceito d'e t artigo, advertindo-oe pela. primeira v z e retirando-lho'
l' palavra,
havendo r zincid ncia.
'este cu o 'rA a def za confiada
a qualquer p
oa idonea, pod ndo o .ecretario do tribu1I1l1 ne mmulnr
,·ta8 fun 's'u com o d vere do s 'U cargo.
Art. 415.° Depoi da advertencias a qu o artigo antec .d nte S' r ,fere, o aceu ado ou () eu defensor poderão
d «luzir as exc 'pço('s qU} ti ver am coutra a compet meia
do conselho de gll 'na ou tendentes a illidir n accu: açf(o,
as (luac serão Iançndns na acta e logo decididu . P ·10 eons -lho em conf .rcncia.
s., forem rcj itadas, pro eguirl O os
termo do julgamento,
snlvo o recurso final para ti. in tancia superior.
§ unico. Do me mo modo S(' proccderu a re 'peito de
qunl(1I1 r outru c . '('}lçao, qU(', tr~o previa ou illeid lute contcncio. ti <{u' oecorra dul't\ut· :t di ·(·u~..iLII (la l'au~a.
Art. 416.° Em todo' os illt'id l\tl' da di CII são tIa ',lIsa em (pie fallar () mini. (('riu puLlico
r:L ouvido o d t'llSOl'
cio IU'CH ado, 'vi!' -v n'. a, nno pot! 11(10 qualquer
d' 'lIc: filllal' maL de dlln vez - .
Art. 417.° .\' I\. dpfpza do ue '1l.'a<1o!li' ()
Ú'

no, auto!!, \'rll t!edu"illa
duzi(!a a l' cri pto )wlu

Vt'l'Lllll1lént . pt lo
l'('l'dnl'io,:t

Hill d

nuta.

Al't. 41

o prt:'. idcnt
t, IJl'oe II r
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mente entre o depoimento oral e o seu antenor escripto
no processo prepal'atorio,
não se procederá pela fôrma estabelecida n' este artigo.
Art. 421.0 Findo o depoimento
oral das testemunhas
presentes,
proceder-se-ha
á leitura dos depoimentos das
que foram inquiridas por cartas precatorias, e das que,
devendo estar presentes, não tiverem comparecido.
§ 1.0 So ao ministorio publico ou ao defensor do accusado parecer
que o depoimento oral de alguma testemunha, que faltou, é absolutamente nccossario para a justa
decisão da causa, assim o allcgará, requerendo qu o j ulgmncnto lioja adiado. N' isto caso, o conselho, cm conferencia, d cidirá so o depoimento oral da testemunha
é indispensavcl
para a justa decisão da causa.
o a decisão
for negativa,
prosoguir:i adis USSflO,
se for affirmativa,
soré espaçado o julgamento
para outro dia, tomando-a
a
providencias
para qu a testemunha
compal'oc;a.
§ 2.0 Proc der-se-ha do mesmo modo quando o ministório publico ou o dei' 11S0\' insistirem no depoim nto oral
do testemunhas
que tenham sido inquiridas por precatoria, ou requorer fi a inquirição de quaesquer p 'S oas a
que as testemunhas
pr sentes se 1'( firam.
§ 3.0 Na segunda uudi ncia r petir s -h] o iodos os actos
do julgamento
como na primeira, mas ste não se 'spa\ar:í
de novo por causa da ausencia de qualqu r testemunha.
Art. 422.0 Se () accusado quizcr produzir testemunhas
cujos nomes, moradas o misteres 111to teuham sido antccipndamento intimados ao ruinisterio publico, assim o exporá
na audiencia, d clarando as rasõcs por qu' as não d 'II ao
rol em tempo devido, e os factos sobro quo devem s r inquiridas, Sobre
sto rvquerimento
s r:L onvjelo o minisicrio
publico, e o cons lho d0cidir:'t, ('m conf, nmcia, s ai> t s·
t·mnnhas <lcv lU SOl' admittidns II. dopol'.
() caso afHrJUIt·
tivo, se as tcsü'mnnl,as
'sti v I' m pr sl'nip!> e a sua iclpntidade for l' conhecida, tomar-s .llIw ti !leus <1epoim ntnl!;
nao estmHlo Pl'('S 'nt08, prOl' d 'r-sc·hll. pelo modo ordenado
no a.rtigo anterior.
Ari. 423." Deduzida
a provas da aeellSa~l ti c da dI"~
fe~a, o p,'('sidt'nte
('Ollceu<'l'á a palavra ao Ill'OllloLtn' dl'
jW;tit;lL c 8cgnüIaml'ntc
ao <lt'f'enllol' tio lIceus/HIo, a fim (1('
dee1arHl'lllll lill confirmam ou 1'(' ,tili '!l1ll IV ~ual:! OJll'ltlHol's
Plit'riptal:! 110 ln'()l'c8~0
ou fOl'lnnl:ul:ts II1l! 'Ii emalltli.nci:t.
uni('o. AI:! ,",uas dl'l')ILI'!t('íks dnvclll (:olltltal' Sl'lIl()1'(' da

*

neta.

Al't. 424.°

~llg'llill:Ulllllltl',

o auditor

fO)'lllll):Lr{t

os quc-
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sitos relativos :i culpabilidade
do réu, os quae
erao por
cllo dictados cm voz alta e cscripto
pelo secretario.
Art . .,1.25.° Os quesitos d vem er redigidos com precisão c clareza, de modo que não sejam deficientes, nem
comprchendam
perguntas generica , cumulativas,
complexas ou alternativas.
§ unico. O qn ito 11rlO se considera complexo, ainda
qu comprehenda
diffcrcntes facto ou circumstancias,
se
forem simplesui nt narrativas
do' elementos constitutivos

<lo crime,

426.° 'alvo o.' CII.SOl:! previstos no § 2,0 do arti411.°, nâo poderá propor-se qu -sito úcer -a de fado

Art.
go

criminoso qu não tenha ido compr hendido no acto accusatorio ou qu' não r sulto da discuasão <la can a.
Art. ,127.° unndo a eonclusõ ti da nccu 'açiLo forem
por tal modo r pugnant's
com a da. d fezu, qn da r' (jIll~fLo das primciras 1'!l1 sentido aflirmativo re ult a. r 'solução da outra
'lll::<
mtido 11 gativo, ou vice-v r 'u,úm IIt ' faroL um quesito ba 'pado nas conclusõ
da :t 'cu-

sação.
Art .. 12.°
. factos r lativo aos ilem mto
ncialm nto constitutivos
de ada crime dev m, m regra, s 'r
comproh ndidos n 'um mesmo <1' sito i poderão,
porém,
con tal' de qnesito
distinctos
se assim for conv ni 11t
para qll nas r ',"pol'tas haj, uni(lall (le pon~llm 'nto, uu
para qu no lIlesmo <}111'
, ito • nlio a.cc\llIlul m pergunta
a quo po ,'am cnl'l' ':;pondl'r r~~)lo~taH (li" 1'8(1,:.
~ nnico. Tanto () promotor li \ jll"til)<l como o dcf~'n,'or
do ac 'usado, ou (lualqm·l' do juiz,.
pod 'Ill r 'qu r r a
I'\('para(;ao do!; I'lllentos
'on~tituti\'ll,'
do Crilll( l'lll q\l • itos c1ifl('l'ent '.
Art. ,12\1.° 01'\ qlH ~it(l" l'ompn'hl'nd '\':LO S mpr
tI 11o~
os ,I m 'nto matcria
e mol'lW' t' .. 'llcialm nt(·
llstitu-

tivOl; da impnt:lC':Lo, mas ni'i.o ·nvolnl';i.o

qualifiração

ai·

guma jurídi(·:!. e el'aO fOl'll1l11aclo pOI' nlO(lo qm' :t rc po ta d \';1 K 'I' 'illl)ll Illl'llt(· illl ,)II IlHO.
Art. _l:~().0 qU:llllII) a :t(. '\I aclto \'H~al' sohr crim fru.trado, tl'ntati\':t ou acto' )ll'op:;'ratorio • o: qu ito cl \'c'm
til'll\pr () pCI'ificar o facto clCll1l'utal'. dI' t'lldll llma ti'l· tas imputa ·õc..
~ uni o. Proc d '1'- c-ha 110 llh' mo Illodo no cu o. de

cumplieicla<1c ou ·1\l'llhl'imcnto.
,,\rt.
l:H.O Propo!'- ('-h,LO
mpr(' (tU' ito
~par!l(lo c'
dlShlll'tos a I'C III ito 11" ':!lla fado ([11(' flll' all(' ra(lo ('Ol1l0 eirClunstan 'ia diriment·,
:ltt nllHnt OU:l rrll\'untc do ('rim '.
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Art. 432.° Sempre que for requ rido pela accusação OH
pela defeza, também se fará quesito especial áccrca de
qualquer circumstancia que, por si só, determine 1l. maior
ou menor gravidade da imputação.
Art. 43B. ° Deverão também ser propostos quesitos separados c distinetos :
].0 Se o mesmo réu for accusado simultaneamente de
dois ou mais factos criminosos;
2.° Se dois ou mais cc-réus for cm accusndos ao mesmo
tempo do mesmo ou de differcntos crimes.
Art. 434.° Se, cm resultado da discussão, o facto imputado podór ser encarado sob diffcrcnte aspecto legal, ou
se pelas circnmstanoias que occorrerem durante ella houver mudado de caracter e lhe competir ontrn clnssificação ,
deverão fazer-se a este respeito os quesitos subsidinrios
que forem pr cises, mas ao nccusado não se imporá p na
superior á que foi requerida no acto nccuaatorio. Estes
quesitos serão propostos como nascidos da discussão da
causa.
Art. 435.0 Se o accusado for maior ele dez annos e monor de quatorze,
propor-se-lia
quesito speoial, perguntando se proc deu, ou não, com discernimento,
Art. 43(),O Qnando no acto nceusntorio for comprehen
dida algumn infracção disciplinar imputada ao réu, OH sta
resultar da discussão, prcpcr-sc-ha quesito especial fi rcapeito elo facto quo a constitue.
Art. 4:17,° Na proposíçiLO dos quesitos s rão, quanto
possível, observndas tl formulas seguintce :
1.n O réu F, " (nome, posto, lWIlIe?'O de mairiculu, 011talhão e 1'egimellto), é culpnv 1 de haver .. , '? (Desereverse-hão com preeieão e elare:«, nos que ito« (pU'. se jttlgtll'ln
nccessurios, os jactos alleqado« nas ctmclueãe dq/il1ifit'a. dll,
(t('C'llSrtCl10 e da df;IC~(I, e pelo» qllaes o ((CCII ado eja COII iderado ('01110 allctol', ctt/llpUce Olt encobridor de crime connunnvulo, .frustrado
011 tellfatil'l1,
cO?lIJn'chendendo-sc
nos
quesitos todos os t:1em/'l/fos 1II01'aes c matI11·i(l!!s d" i/ll}Jltfacf1.o
c !lR indispells(wC'i.~ l'rjc"ell<'Í(ls IÍ.~ c:il·C/WI.q/(/lIcias dI' telll}lo,
lO{Jrt1·) .etc., 1Jl(J.Ç srm qlle n'('lles ,W' elll'01va
gltalUic((~(w aIfJ,tmrt .Jw·irlica.)
~.:t
VerificoU'Bu () facto ('(1m a eil'(,ulllstan('ia d '" '(
(])escl'el'e/'-se-MtlJ
com ]Jreci, tio c clcl1'('~a, ell! qne.qitos dij}'r.rentes, os fa('tlJ.~ anl'f/adus pAla aC('lIs!lcão ou }11'[" d,.j'(''!.(/,

Ila.~ suas
ml'lIfeH,

cOllcltl8(j('.q

a.ffel1tlfWfCI1

.\1't. ·1.Ií3,o O

rl(:jinifil-((.~,

como

ou ag{/l'1Il'1IlIfl'8

auditol'

1I111l('LLSl'l'Ú

cil'wllI

((mcias

do cl·úlle.)
int 'lTolllpido

tlil,j-

lIlIHl"i\lltu
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dictar os quesitos, mas, depois de lidos pelo secretario,
tanto o promotor «omn o def nsor do accusado poderão
arguil-os de insutlicientca,
ou de não estarem conformes
no estudo eh questão, e s taes rcclamaçõc
nao forem
nttendidas,
poderão propor s .paradnm ntc outros quesitos, aos quaes o conselho responderá
em conformidade
com () disposto nos artigos antecedentes,
quando
II ti não
fiquem prejudicados
pelas respo tas dadas aos outros qu -

sitos,
Art,

4:39.0

eguil'-se-hão as allcgaçõ
primeiramente

o }ll'l\:-lilknte a palavra
pugnadL lll'lo triumpho

no dcfcn: 01' do accusado.

ela verdad

l'

s ora s, concedendo
ao promotor, flue

da ju tiçn, c depois

1 m c outro podem

replicar com
do pre sidcnto .
•\rt. ·110." 'I'erminndai
as allcgnçõvs ornea, o prc. identc
intcrrognní
() accusudo BP tem mais que nllcgar em sua
dof za, e Sl'ní. ouvido cm tudo o que disser, comtnnto que

permissão

nito slja impertinente
p:1ra :1. C:I\18:1.
Art . .,141.0 • 'cguidamcnte
o pre. identc (h clarará terminada n discus ·iw, e o cons lho r colher-r c-ha 1Lsala da:
confercncin , ou ordenará. qUl! o auditório se r til", 'cgun(lo a commodidades
(la (':1.-11. em que tiver logar a audicn ia.
Art, 448.° O:; vogal s do consólho, depois de encerrados
os debates, nau podl'rão mais separar-. e, nem communi«ar com p '!<~IH\ alguma, antl'S dI' dccic1in'lll a (':tll a c de
:';('1' pl'Ofllrid:t
l' jluhlit'IHla II ,l\ntcnça.
§ unico.
infra('~;1.lI <10 pr cpito L' tal H J(·cido ll'P:t· artigo scrá ('ont\i~nalla na acta, scm}ll'l que o mini trio Jlllblit'o ou o dt'fcn.·ol' do acl'U a<lo o r clllcirall , Ílvlicanclo
(lo. dn logo o nOIlll' do infrador.
SEC)"

o

1Il

Dr. conforencia do oonselho e do julgamento

da cllusa

I {\ 'Jlo it',11l 110 :ulIli 01",
pala 'l'a li IPl'lhJll I' <lo

r:'l II ln pl'l VII 'a .

01111'0
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pela ordem por que lhe for pedida, podendo cada um usar
da palavra por duas vezes.
a discussão, o presidente porá ~1.
Art. 445.0 Terminada
votação os quesitos sobre a culpabilidade,
pela ordem por
que foram dictados. O auditor será scmpre o primeiro a
votar, seguindo-se
o vogal militar menos graduado c depois os outros, por ordem de postos e antiguidades.
O prcsidcnte votará sómente no caso de empato.
Art. 446.0 Todas as decisões serão tomadas pela maioria absoluta de votos, não devendo, porém, mencionar-se
se houve unanimidado
ou maioria na votação.
§ unieo. As respostas K3.0 escriptas pelo auditor, em seguida ao quesito a que disserem respeito, c assignadas, no
fim, por todos os vogaos do conselho, sem que os que ficarem em minoria possam declarnr-so
vencidos ou faz r
qualquer outra declaração.
Art. 447.0 Se nas respostas :tOS qu sitos houver emendas, entrelinhas ou borrflcs, far-aeha d'isso xpressa d
olaraçâo, antes das assignaturas.
Art. 448.0 Se o que ito ou qu sitos sobro a culpabilidade forem j ulgndos nno provados, o conselho, logo em
seguida, lavrará a sentença, mandando
que o réu s(>ja
posto em libcrdndo l' r stituido ao goso de todos os SOllS
direitos.
§ unieo. O accusndo só deixará de HN' posto em liln-rdade em algum dos casos s guintos:
1.0 Quando a decisão do conselho for annullada pOl' (leso
paeho <10 prcsid 'IÜ0, proferido
na conformidade
do urtigo 450.°;
2.11 Quando o ruinisterio publico, logo nn seguida A publicação da sent llça, intcrpozer
recurso para o supremo
conselho do justiça militar, fundado
-m aggruvo j:í. interposto nos autos, anh's <las all(·g.w!ll'S or.wH;
3. II Se o accusado estiver P1'('80 por outro crim ou til
em audiencia
s tiver instaurado contra clle algum outro
o

procosso .
. Art. 44D." • 'o OH quesitm! sob1' It ('ulpaLili(ladc f()J'('Jll
.Julgados provados, o jll'l'sidl'llU' ahrÍl':\. nova dil'iCIIASltO tiObl:Ü. o <1il'llito
pena :tpplic:twl.
O :lUIlitol' apo11tal'll :1. !Pi
mlhta1'
quI' incrimina o fado
\ I'il'l'It o llri. ou .oruillnl'Ía
.
mOiro a Cllllttu' par 'cor.
Em spgui<la PO(lt,l'/LO fitllar os outros vog:ll'S (lo ('ollfll'lho.

,

'l'ermina<ln

sta diH('Uss:io, o Jll'c~i(l('lltl'

I'

'('ollll'l'lt o. vo-

tOH }ll'la mltnoim 1\IIll'I'io1'n)('11t(' e ·posta.
§ 1.() Nenhum jltiíl pó(lo ('.·illlil'·,,(' ele votai' .obrl'

/I l)CIH~
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applicavel, ainda <J.u tenha ficado ven 'ido na questão de
cnlpabilidad '.
§ 2.° Quando, ácerca ela fixa~ão da pena, nao houver
maioria absoluta, e forem diff r ntcs as pena votadas,
grnduar-se-hãn
o' votos segundo a gravidado dn p 'nas, e
aOH votos por pena mais graves njuntar-s ,-hi~o os n ces 'arios para cou tituir maioria; l' duziudo-s toda
tas penas :t III nos grav de ntr cllas, <J.u' preval cerá, a sim,
ii p 'nas sup rior s.
Art. 450." A deci oc do C011 ielho d guerra, quanto
ús que toes da culpabilida 1 , f';1O irrevogaveis.
, pOI' ~m,
ao PI' .sidcnt par iccr <tn a d ci ão foi ·vid mtem mte ini(lllCl, pronuncinrá
100'0 a
un annullação.
§ 1.0 Auuullada a decisão, () julgam nto da cnusn 'erá
espaçado pam outro dia qUI' for desianado P lo commandunto da divisão, (0 n' .sse dia se prol' d 'rA cm tudo corno
na primeira
audi ucia, A segunda doei ao uno pôde ser
annullada por iniqua.
'ii :?O No novo conselho
d gll na não pod mi entrar
nenhum do juizes do prim .iro cons ,lho.
Art. 451.0 Quando a,' (lU "t()e' . ohr
a ('Illpauilidad'
for 'Ill julgada'
provadas, o I:On8 lho fixar:\. a }l!'nn, ainda
qlll\ o i\teto incrimin:lllo pl'l'tl'n 'a, por 1m nahm';I,ll, :í. jul'h;di('çào disciplinnr. J."(, tt· ('a:o a p!'lI:t ;('rá impo 'ta d 'utru da l'omp 't('n 'ia (li ('iplinar do mini. tI'O da "lH'rl':t, c
produzirA 8(ílll 'n(p o ·[eito. (111' ('olllpet lIl:í puni'õ
dit<ciplill:ll'\'H.
~ lmico. hlltn!lO
nC('1I :1(10for pra~a grnduada
' a p 'na
:l)lJ1li('avd for a de prc:;idi() militar cl!o I i: IIlCZ ·s ii (rl"
anno , o ('onselho (lccidil':í, t:l11l1)('1I\pur maioria (h, \'ot s,
e nos dr 'ito da p na SI' 11" ~ ou n:~o cOlllpr"}H'IHl'r a
hai,'a d, po. lo .
. ~\l'l. 'l:):?" H, o fado impu(:Hlo n:lo foI' prohiuido
pullldo pOI' alguma ll·i, o ('011, lho, n:~ cnt '11'a c}('darar;
8('111111" C!ll!' a1l:01\'{' () :1(' 'U nll" }lO)' ':<
fUlHlamclI(o.
lInil'o. '1'odo o individuo (PU\ for ah ol\'i(lo por ~ \)\t!',It~a
(lu' tribllna
militar
,tl"1lll. it:ula ('111ju1b'/1<10, nao
}lud· mais. 'r li 'l'lI :ulo P(·)o 1111',1110 f, ·tu.
\l't. I~):l." A t\lltcll~a (1 finiti"n
'l':'l mpr fllllllamcnta(la, ' 'l'ipta no auto
p ·10 1I11(litOl', (' a j,rllllC!" por todo o, jui;r,(··; (' se for CO!H!( Illnutol'in
rrA n'('lla iJl!'ll'rido
o Ít' 'to (la I i.
Hni('o, }<;JIl l':t (J "(rllül',linnl'i
('ii'
11m t:tn ia " }lllpiap potl(·r:'l
('On llho.
na
nt Iwa, reI' InUH'lldnr o
1'("11 :i rf'al (,I( 1lI('lwia
do pod )' lIIod ra 101',
(I

*

*
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Art. 454.° A sentença será lida pelo secretario cm audiencia publica. O aecusado estará presente á leitura e, em
seguida, pelo mesmo secretario lhe será declarado que pôde
recorrer para a instancia superior, ou que o processo vae
ser remettido para o supremo conselho ele justiça militar,
80 o caso for ele recurso obrigatorio.
§ unico Se o accusado, por qualquer motivo, não estiver presente na audiencia para ouvir a sentença, serlheha intimada na prisão, com a declaração anteriormente
mencionada, lavrando-se n'este caso certidão da intimação.
Art. 455.° As sentenças dos tribuna es militares der-lararão perdidos para o estado, nos casos previstos na lei,
os instrumentos do crime, ou determinarão que sejam
restituidos a R us donos, assim como 08 objectos apprehendidos aos criminosos, o os qlle tiverem vindo a juizo
para prova ela accusação.
SECÇÃO IV
Da acta da audloncla

Art, ,j5G. o De tudo () que se passar na nndioncin do .i n]gamcnto Iarsc-ha uma acta, qllc sorü escripta pelo s cretario, c em acto seguido A audicncia assigmtdn pelo
presidente, auditor e promotor, da qual devem constar,
sob pena de nullidade :
1.° O dia, mez o anno 111 que reuniu o tribunal e o fim
para que;
2.9 O nome, sobrenome c appellido elo accusado, e d~mais indicaçõ s necessárias para sc reconhecer a sua identidade;
:3. o O crime de que é accusndo ;
4. o Doclaração
elo terem assistido ao julgam nto todos
08 juizes qur compõem o conselho ou, 110 caso contrnrio,
os nomes dos que faltaram o rasão por ([llr não cOlnpu]'('ceram ;
5.° Os nomes elas t stcmunhns ali accusação (. defezn,
e

fi

declaração

do que foram njurnmcntadas

;

6.° As excopçõos qnc foram nllcgndas P os 1'<'(111 rimoutos feitos duran to a allc1iC1l<'ia pelo promotor 011 dofonaor
do aceusado, e a decisão do ('Ol1SI'lho~\Oln'('cs(r!4, OH sobre
quaesquer

011[1'08

incidentes

i

7.° A publicidnd« (la :wdioTlein ou a (lcl'lnl':H;:to da
soluçâo do ('olttie1ho para <(lte fllSl'iO HCt'l'ota i

1'('-
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H.O As conclusões definitivas do promotor de justiça e
do defensor do accusado ;
9.0 A leitura da sentença em audiencia publica, com a
declaração ao réu, se estiver presente, de que póde recorrer para a instancia superior dentro de tros dias.
CAPITULO V
Dos recursos

Ar]. 457.° De todas as decisões, despacho e sentenças
definitivns, ou que importem eflcitos definitivos, proferidas
pelos conselhos de guerra, cabe r curso para o supremo
('onselho de justiça militar, que poderá s r interposto assim pelo ministerio publico, como pelo nccusado ou seu
d fcnsor.
§ unico. Exceptuam-se
d'esta regra a decisões .obre
questõe
de culpabilidade,
as quaes são irrevognveis.
Art. 458.° Antes de proferida a s ntença definitiva, ou
que importo
ffeitos elo d finitiva, 11 nhum recurso interposto de despacho interlocutorio
poderá subir ao upremo
con elho de justiça militar.
§ unico. A parte que • julgar a~graYada pod r;t protestar nos autos L interpor aggr::wo no auto do prucesso,
para ser coneiderado a final pelo tribunal
upcrior.
Art. 459.° Sem rcsoluçâo do supremo conselho de justiço militar não passam em julgado, nem Hfio oxccutorins
a sent nças, nas quaes se decidir qu o factos imputados
não são incriminados
na lei.
~ 1.0 N' stc caso (I ministcrio publico !l1'ycr<Í. ~empre
recorrer.

§ 2,0 Em todos os mais I'aso::; () l'\'CU1' o {. f,wultativo,
tanto para o ministcrio publico como para o accu: ado.
Art. 4nO. O recurso interpu to das cntcnças elo conselho de guerra 6 suspensivo.
Art . .161,° O mini .terio publico nào pl·1(1· desistir (lo
il

*

recur

o intel'po 'to.

llnico. Do rI CUl'HO <lo mini trio llllhlieo rl'sultam effpito dcyolntiyos n:-;.im para a ae 'l1~a~:lo ('omo pnra o l'C)lldplllnado.
Art. .i6:..0 Do r cm's') illt 'I'JlO 't) ,Jlll\ent }lplo ('IH!clt·mnado, por nnlliclacl de sentença: J1tttH'il PI'Ieh' l"t' ultllr.lhc
I\ngmcnto OH aggl·a.va '<lOda pena.
Art. 4n;1.° O rI.' 'urso qtte' for in!t'l·po to lll)r 1I1<'tllll do.
,'o-r ',u ('lll1d('lIlnatlo 11:\0 apI"I)Yt'jta aos lllai
r f,tlS.
("(I
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Art. 464:.0 O recurso será interposto dentro do pras o
de tres dias, o qual começa a contar-se desde o principio
do dia seguinte áquelle cm que a sentença for intimada.
§ unico. O praso que deva flnalisar n'um dia santificado
ou feriado, sómente se completara, no t rmos judi .iaes,
no primeiro dia util que se lh seguir.
Art. 465.0 A interposição do recurso pelo accusado consiste na simples declaração, por elle feita, do que quel'
recorrer para o tribunal superior, allegando, se assim lhe
convier, os fundamentos elo seu recurso.
§ unico. Esta declaração pódo HeI' ~ ita ao se '1' tario
do conselho ou ao chefe do stab lecimento militar ond o
condemnado ostiver preso. No primeiro caso será e cripta
no autos, (I no segundo será tomada p lo eh 'f(\ elo c tabolecimenio, por termo cm s parado, e rem ttida ofllciosamente ao secretario elo cons lho, para er junta ao pro.
cesso.
Art. 466.° O l'CCtI1'80 interposto p 'lo miniaterio publico
ou pelo defensor do Il('CU ado s r<Í tomado por t Irmo nos
au to s, deverá d clarar quaes os Sl'US fundam ntos.
CAPITULO

vr

Do processo ante o supremo conselho do justiça militar
'EC(:\O I
Dos actos antorioros li cUSOUSSRO

Art. 4G7. o Os

pl'OCOSi:!OS mili tare,
III !JHO SLI j 11t rponhu
sedio l' 'Ilwttirlos de officio, pelo J>1'('~i<l(,lItodo
conselho de gll\'I'J':t, ao secretario do supremo consclh» (]('
justiça militar, logo CjuC' finrl o }ll'ltiiO mal' ado no nrtigo ·W4.o
unico. O proc, sso c1\1vP conter a ('cl'ti<liw !k (]1m a
remessa foi intimada ao promotor (' no :t<'('IIHIlt10, d 'e(;L.
ranclo-se a este que u'nquclle tribunal p{Hll' constitui:'
fon 01', C qu', nao O ('onstitllin<!o, lh· C'l'(L !ladll IIIll (I ,_
~ 11sor oflicillSllllWII t .
Al't. 4ü ." • l'mO unieanwllt . admitti!lo8 JHU',I dt'fl'lI OI'('S
os advogados lt'galm('nte hahilitadoR, 'OH olli('i,HI:! llliliUtr('8
do L'?,c1'cito (' da Hl'llIldll,
(JllItl'lllt'J' (II'" Hl'j: () IwlI
posto c RltUIl~':WllIilit:u'.
.
.J~1't. 4(i!).o () fi ('I'ptal'io
do su}>r 'mo (·tlllflClltll til- jll. tkll
llllhtal', logo quP l't •• t!1)C'l'o l)1·Ot·, 0, 'S '1' \'{'rA 1;'1,11(, (I

ror-urso,

*

ar-
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termo da entrada,
(' m seguida dat':\' vistn ao promotor
de justiça por qual' nta
oito hora,
Art. 470,° O promotor,
examinando o pl'oces o, sereverá n'ell
os requ erimentos que julgar
conveni ntes
qu ...dcv r sm ser apr ciados ante do julgam ento da cau a
por influir m na sua justa decisão.
' IU I) tiver diligencia qu r querer, pod rá ullezur tudo o quc julgar conveni nte a b m da imparcial ndmiui 't.J';t~ao da justiça,
«m "O'uida p rá o vi to, datado
rubricado.
Art. ,*71.0 Em seguim nto, o ' cr 'tario dará vista do
proce"
por outra
quarenta'
oito hora' ao d -f im 01' do
accusado,
o qual poderá
'r v r no' auto!' os requ 'rim ntos que tiver !H,l' conv mi mtc, all O'ar (lua :quer exc P\,Ol'S, aceusar fi' nullidndes,
su: t mtar ' ampli: r o.

fundamentos

ao

recurso,

. tirnr os

:tp

nt mentes

qUl'

111'

forem preci 01' para adis 'lU".'ito pondo tamb nu o vi to,
datado li a 'sign< do.
A rt. 472. n O promotor <ll' jn, ti ':~ 'o. (\ 'tl'n, ores c. minamo o' pl'!lt' 'S 'o no tribunal, sem cpt\' lhe '(:ja II 1'miuido r ti-os em seu poder pOI' mnis ele (lunn nta
oito
horas.
ArL 47:3.° 'l'l'rnlilw<lo. o: pr l os COllcedillo, ao promotOI' 1.1 ao c1.f, 1l '01', o, auto" Sl'r: o COll ,lu 'o. au juiz l' lator, o qual, por ,i ou ..cu adjunto, tirar:'l o apoutnllll'utos
qu· julgar
pr 'cillOS, • (\I'lltro
cinco dia' d· 'lal'l\l';Í o
Pl'OCCSKO prompt
pa)'1l I'ntrar l'lU jlllgam 'lItO.
AI't. ·174,° A tal> l\.t da (':ln a Clnl' h: o ll' HI r julgadas,; ·rlÍ. fl'ita pl'lo.
'r 'tario
""lindo a dctl!rlllilla~.
o do
' tl iv,l a 01'<1 III da anh-,
pr!' 'I
II <'1111', ,cC'I'nindo- I' quanto}lo
gllidadl' lla 1'1ltl':Hla <lo )))'()('(':lo. l llla <,opia auth 'lItica
(h tabt,l1a l' ta!'lÍ FI'mpl'
p:lt 'l1t, na ala (llL l'nlrndll (lo
Il'ihllnal.
Art. 475," ~lal'l', (}o o dia. do jnl<rumclIto)
o I 'I' tario
farlÍ' 10"0
avi
o
no
\'0"11
do
'011
I'lho
ao
IIJ'olllotor
ao
t)
t>
(I(' f l'n, 01', ),(')11 tt ')HIll noYlllll ntt
o' :mb ao r lato!'.
1

a

,E

çÃO II

Da dlBous iio d.. cau a m •• aio

lho tI • j 11 li~1\
PI' vi to no
~Lo

('011
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e 400.0 são concedidas
aos presidentes
dos conselho' de
guerra..
Art. 4-78.0 Lida e approvada
a acta da sessão aut c >dente, o presidente
proccderú ao sorteio dos juizes que
devem intervir no julgamento
de todos os processoR, devendo sempre tomar parte n'elle, alem (lo presid mte e do
juiz togado, tres juizes militares, s ndo sort adas de modo
que nos processos dos réus pertencentes ao exercito intorvenha um vogal da armada,
e nos dos réus que fazem
parte d'esta funccionem,
sempre que seja possivel, dois
genl>raes da armada,
§ unico. No OI\SO do § 1.0 do artigo 40:3.°, intervirão
no julgamento
todos os juizes que não estiverem impedidos, incluindo o adjunto do juiz relator.
Art. 479.° Á discus 'tio da causa pr ·c(·del'à nm relatorio, verbal ou cscripto, feito p lo relator, no qual cxporú
com exactidào
e clar zn os factos sobr que versou n aeommçito e as circumstancias principacs que os acompanharum, indicando
a lei violada, os 'ln itos qU(' foram submettidos á d cisão do eon lho d gu irra, fi s -ntonça de
que se recorreu
e os sons fundnmentos,
o b nu assim indicará a natureza
e os fundamento
do r curso,
todas
as questões
incidentes qu s levantaram
durnnt
adiscussão na primeira instancia e n, de 'i::sl!o que houv a r '8'
peito de cada uma.
Art . .J:tlO.O Findo o r latorio, o pr sid nte ndvcrtirá (l
d fensor do accusado ele que póde falia!' livrem nte, mal'!
com respeito e moderação,
sem faltar aos dictames da sua
consciencia, {LS regras o pr .eeitos ela di ciplina ' 1\0 l' 'S'
peito devido I\S leis.
Art. -!-81. o Em seguida o pr 'sidt'nte ('onc
r{1 a pala\'1'11. no promotor
d justiça
d('poi!:l ao defensor.
§ 1.0 Se o promotor ou o d felll!Ol' 111\8 un. Hltl'gn~'õ',
divagar m, pod '1'1\, chmnnl·o prudclltmn nt I'l quesl o.
~2()rl'
::;
.
an t o ILD promotor como ao (lj", 'Jl 01' fi 'ra jlC'I'llllt- '
tido replicar.
A1't. 4~2." O }>l'C'si(lente ' ('lUla 1IUl dos jniz'
))(')(](',
cmquanto
);l' não PIH'Ol'J'llr n, (li, ('11. ','o, (lirigil'
IlO Ht'l'I1);lttIo, l'!linndo })l'psenll', as pl'I'gulltas
(11H' julg:u' t'oll\'t'llit'll-

a

tps.
Art. 4.H:~.O Os aCt'IlSIlt!ORque (' ti\', I't'm ('m Lis],(lI\ p.,.
:lSi'\lstll' :'L 1I\1(1ipllci:t (la (li ('u • lO I' jllJ(~:UIl(lllt{l
da
C:t1lSII, li para l'SA!' fim Hel'ilO tll·\'h1.llIIl'llh'
iiltilllHtlo, ,
o
Art. 4H4. 'l'cl'lllinadn
li ali\.! ',lt:"lJS, o pI" icl.ntl
p.'I"
guntarlÍ no /lC'l'lIslulo, IiC <,,,ti\, '1' Jlt·l', ('ut , (' tPUI llIail! 111dpll1
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• será ouvido em tudo o

que nll gar,

qUê

dis-

ser e nao for impertinente,
Art, 4~'5,o Em
rada a discussão,

seguimcnto o pr' idente d 'clara encero ninguom mail! póde ser aduiittido a

fallm-.
SEC~'.\O III
Da eoníeronotc do conselho o do Julgamonto da causa

Ait. ,:L'ü,o '1' muinada II discu sàc du cansa,
retirur-se-ha
para. a sala da conf ren -ins.

o conselho

Art. 4. 7,U A conferencia principiará
]lo!' uma nova expORi~iio clara l' desenvolvidu
do feito, na qual o l' .lator
indicará as (PLCl>tOl" l'l'inl'ipa(',~ ou incident 'II qu devem
8 r de 'idi(las pelo tribunal. qucl' t nluun sido! vnníada
pela pal'tcil qUl'l' o nâo t snham sirlu, mns d .vam ' I' tratadas ' resolvidus prim iro, }lor
diciacs ao julgamento
(lo f -itu.

S

-rem previa'

ou preju-

Al't, 4K ',0 Findo o )' -latorio, o presidente concederá a
pall\vl'a nu outros vogues P la ordem por que lh'n pedir 'III, Cada um ]lOlll'l':t fallar (lua v -ze , '1' irminnda a (li cuss •.o, o pr' id 'IÜ(' tornnni o, votos votundo o relator
III }ll'iuH iro logar, II puis () vogalll1ilitar
III nos graduado

a,

ou mais moth'l'no
l' as::-illl lll'Cl' , i,·atll('nt
, por oruem
pat 'ntc,.: 'anli~uidnac~,
Art, .j '!l,O
tribunal não pocl 'rA tomar l'onhccim nto
d, falta, omi 'h. o OU CI\\I a d nnllid,HI, cujo :<upprimcnto
11 o tenha
ido I' 'qll 'rido '11l (ll'l'a ião oppol'tuna e contra
IL qual " l\lLO haja prol ,..tado on int rpo to aggrnvo,

o

, ~ tmico, " POl'l'lll, o proL" o 1 11Oral' l'IU nl"'\\lIl:l uullt,dade p,,.. 'lwinl ti 'corrida lUl :mdip!l ia de julgam IIto, a IIIIll () tl l'larar:i. por I\ecol'll: o, Illfillllan(lo qu'
Ún l' fUI'1I11tdo !lO lIIl mo ou lI'olltro con clho (I" <pu l'l'll, cOllfol'lIIll
for mai.
'ollvpui 'nt "
A rt. 4\)0,0

()8 ado

l'

tl.!l'lllo

<lo proc

o :mt I'iu!' ::-:i

Ilnllillll!! lIao fi "\111 :ulIIullado
II m I mh Il\ (l <!ol'IIII1f'nto , l' li nu to h. i,-:trilO 100'0 nll l'lIll1l11:ltHlllllt' (la (!ivi : ()
I' "lll'cti\':l
pal'lI ti lIO\'O
)'('1' ,til' a in tllneia,
Ar!. 4\11,0 :ao II II IIitlall , l
"
no }I rOl'
U l'l'illlinal militaI' 1II1iealll IltP. 'I l'gl1int
nfol'JIII'
1,° ':
'I' ()
011
lho t1 gn I't'H
as (li po i('1Il (l'e tl ('odi"lI;
:!,o • I o
b I"'HI' 'lll ti n' '1'/\ d t mp t 'l1cin .
:l, o , ('I' III I) qu. it
pI' IJlO t
oLr l\ ulpnLilidu(111
cm alt 'nllltiv() ;
('oml'lcl.'() ,I, fi 'h'nt' , oh \'1\1'(, I l'lIl1fll
(I

l

(j
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4. o Serem as respostas aos quesitos eontradictorias
ou
inconciliaveis ;
5. o A preterição de alguma formalidad
determinada
na lei com pena de nullidade ;
6.0 A preterição de algum acto que seja substancial
para a boa administração da justiça, d modo qne influa
OH possa influir no exam
ou decisão da causa;
7. o A errada qualificação do crime em l'pla,ão ao facto
julgado provado;
8.° A falta do upplicnção ou errada gradunção da p 'na
decretada na lei;
9. o A accusação sobre fados não anctorisados l' lo despacho do commnndante da divisão, salvo o caso de S'1' III
crimes connexos.
Art. 492.0 O ~uprl'lllo con elho de ju tiça militar julga
definitivameutc sobre termos e formalidad s do proc('so,
e o que decidir a similhant
l'CHp ito não lJodl'rA novamente ser po ,to em duvida no m smo processo.
Art. 493.° (~ualldo a nullidade xirtir na s -ntença por
algum dos fundamentos indiearlos nos 11. os 7." (' H.o do artigo 491.°, o tribunal julg'ul'lÍ uni 'amonte a nullidude (Ia
sentença, e mantendo a decisão do facto julgado provado
pelo conselho dv gu 'lTa, inundará qUe! sl'ja proferida nova
sentença por outro conselho.
1.() ~e U segunda sentença for igual {L prim 'ira, li rc
curso é obrigntorio
,RelU
conf I'lIWç:LOuo ISllPl't'lllO conselho de justiça militar, lIão ptÜ:iSan'L nu julgado.
§ 2. No caso do paragrnpho anterior: o supremo conselho julgar:\. definitivam .nt« a causa cm Sl'SH,LO plena, 1:1zendo a devida applicação de (IiI' ito ao fado julgado.
Art. -J.\).1. o Todas as <1 nCK t<H'S e iucidentcs COIl t cuciosos
que se I .van tarem duran tl' a (li~('uss,~o, Oll cnj a r !. olllçi\o
na. prim ,ira in:;tancia
eja fnnllalllellto (lo l'l'(!I1l','O intcl"
P()Hto, e bem a~sill1 todal-! as e.·c\'pt;IH'S que forem Ill'l'via:;
ou pl'rJlldieia 'S ao julgamento
ela ('am:i:L, s\'ri\o tratallas
d cididas pelos jUiZllS ant· ela <tUl' t:\o Jll'illt'iJl:d.
Art, 4\)5.0 'rodas a que tõ s /S{' 1lt'l'idvlIl pela lllaiol'Ía
de. votos dOll voglll'S pro l'ntes. O 11l'CRi(lp!lt(, tem voto
UIlICltmünte 110 t:aso tll' elll]ltLt •
Al't. 4~)(i.() () pl'csidl'lltp tOIll:ll'lt os voto
\' 'I'ilicar:l
vencimento. ~), r ·lator tOllllll'1Í,lIota 1108 pl'Ílll'ip:w
flllldam '1l~~S <los .JllIZPR \'('!ll'l'do I'l'S, (111\' POdC'1l1 f:IZ\'I'.lh(,t!:t,
modJ1wa<;ocs que cntl'!H!\'!'CIll 11l'(' :tl'ia.
Art. 4H7:0 Voltando
o juiz('
ao tribunal, t aberta"
Slll:!SUO puhhca,
o r ·lato!' )llIbli(':lI'I'L II d('('i : () ('
(>11 ('UIl-
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darnentos, 'declarando
se houve juiz s vencido,
quaes e
por que motivos,
Art, 4H ,0 Ao relator incumb
lavrar o accordão , quo
s rá 'cmpr
fundamentado,
cripto nos autos e a ignado
por elle
cguidnmcnte
pelos outros juiz s que intervierem no julgamento,
Art. 4:99,0 O relator poderá d iix: r logo de lavrar o
accordão,
devendo,
porém, apre. ntal-o na prim ira s .
rio seguinte, para
r assignado e publicado, N'e te ca o,
a decisão s 'rá tomada por I rubrnnça pelo relator, n'um
livro para O~!; fim d tinado, rubricado
cm cada folha
pelo presidente.
, ,~ 1,0 A nota da 1 rubrunça será a ignada por todos os
JUIZ s.
§ 2,0 ' na s asao m que se publicar o a '('ordr~ n: o
estiverem
]lI' isentes
alguns (los juizes qlle votaram, a. 'ignarao os outros,
o relator, no fim cio nccordi o, fará a

declara

'/LO.

>gnint·:

«'1 cm voto do g neral 1<', , ,

a,

Art. nO ),0 () nccordâo dcv r{~ cont 'I' a d '('11l1'1I<;l\0 do
nome e appcllido do nc 'II:: do, da sua profis: ao po ..to c
po i -uo militar , 110 crim de qll foi (,OII\' incido (!:t. s '11-

tel\<;a da primeira
del'i

in unncin

' tmubem

os fundamentos

(la

ao.

Art. 501,° () ecretario r ,digir:i acta tia ,
", na qual
se rei' 'ril'lw tI tia a: cil' 11111 tancia' que Ut' 'Ol'l't'r'rn (lurante o jnlg-l\m '1Ito , té l~ pnhlit':l) o do I ceortl: o,
Al't. :)O~ II A p:lI't' (1'10 nt 1111 r qllt' o :ll'COrl!lIo '011tém algllma oh. cltl'illall
ou :lIl1hi,ruilltll!
) }lml'r:í rC(!lHlrl!l'
ao rolator, Ih'lItro l!t qll:\I't:nta (l oito !tora <la publil':\)l 1),
para I[IIC, IU\':\1I110 o !c('()J'(ll.4o li. (,ollfer~n 'iu, o Hclarc,
~ UllitOo, O rp(lllpl'irncnto
d docidi,lo C1I1 t' n~ r IIci.\
s III lIIui l' plil'a, I, t'lll 11'1 , Ila (0 éll ') , po,
r altp-

l'lulo

o :tI'I'ortlnH,

, .l\ 1'1. ,f~lJ:I,O O

a

tl(,'a mlht~r

'('())'cl

o,

do

Upl' '1110 t'OIl

'Iho di

ju

-

r, II Pllblil' (10 , por <','tm ,to 011 Illl ill!C"1'1I
litog;,"I1t!(!:I
illdi 'u)o
(lo trihunal.
,~II\IH'U,
\11 rcr t.lI'io tio 11(11' mo l'OIl clllO 1ft j n, tiça
IIl1htal' illl'Ulllb faz I' li ,'tI' cto ü\l tirai' l'opi do 1:('01"
(f~au" ({I~U r 1I11.ttPI':\' lo 'o I rcr turil\ (la 'U l'l'a }Iam l)
1111lIIc!tc!\(lo no IH'
t
,t'
Art 504 o
(n
lIgO.
I
' ' ,
•
CU" ti'
IIt III)
, lDh' didorin , flll o
('pOtnwnto,
IIbomo
t
]I it
011 II
.·i til' Il P
11110
" uppoz morta, pr vi to 110 11,0 ,>,0 fi,O 7,0 ,0. U,O
(lo ,'1"tl('O
.
',''100 o , o II I'V, 1'- -11110, no qu' p " dêr (r :Lp!>"l(':w('!, a rlt, po it;!h' I'C]I .('th' lia I i I ruI.
(j
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Art, 505,0 Nas causas que são j ulgadas pelo supremo
conselho de justiça militar cm primeira e ultima instancia,
serão observadas
as regras e tabelecidas nos capitulos II,
III e IV d'este titulo, desempenhando
o juiz relator as funcçoes de auditor,
Art. 506,0 Dos accordãos do supremo conselho de ju 'tiça militar unicamente
cabe recurso:
1.o De declaração, por obscuridade ou ambiguidade;
2,0 De revista, nos casos m ncionados no artigo i3:2ü,o
CAPITULO VII
Do julgamento das causas extinctivas
Art,

507,0 A amnistia

da accusação

e o p rdão real devem ser uppli-

cados segundo os termos exprCSSOi:!no rosp ctivo d scrcto,
e comprehendem os cri mes connexos.
Art. 508,0 Suscitando-se algum incid nte cont 11 io o
Acerca da applicação da anmistia ou do perdão r ai, fi rá
julgado pelo tribunal qu for compctent para os applicar.
Art.

509,0 A appli 'It)li.o da amnistia ou elo perdão r ai
p lo promotor de justiçu, ou pelo róu, devendo sem}>!' citar o deer ,to qu' o concedeu, e julgada
officiosamente pelo tribunal.
Ar], 510,° A amniatia ou o perdão real s rá julgado por
conforme à culpa pelo tribunal cm que pender o pro '.('S o,
§ ] ,o Se, tendo-se interposto
recurso para
i:lUpr'IUO
conselho de justiça militar, a senten 'a tiver sido confirmada, o julgamento
compete ao conselho do gll na qu'
proferiu a sentença condemnatoria.
§ 2,0 So ao tom po da publicação elo d -cr to de amnistia jà tiver sido in taur.uln a a' 'U ação, o proc isso ('1':\
presente ao conselho de gucrm COIll}> ,t mto para () eu julgamento, no estado ~1lI C[ll :;0 achai', pal'U os t'ffL\itoil do
artigo 3.11t cedente,
§ :3,0 .. C 1\ lwensa~'il.o lião tiver ail1<11\f:!ido illRtllUl'llda,
proceder-i:!e-hll pelo 1110<10 j:t itHli('ado nos a1'ti"ol:l :37:?, o e
a7G,o d' Hte codigo,
tl
Al't, 511,0 A pI' sCl'ip<;i\o !la acs'/ f) ct'imillal
dn pena,
ou qualqu l' outra causa
xtill ,tiva da a' 'LHUI~l u, podem
i:!?l' allcgada~ cm qualqu r estado do pl'OC 80
s '1'1\0 ufli·
cIOsamente ,JulgndaH peJoI:I tl'iIIUJu\(s
milit:ll'oH ainda que
llao s(~am allegadas,
§ uni~(), Não é cllusa
. till ,tiva tIa IIC 'IHIIlÇl\O o fll -to
(le tOl' ~ldo o :lN'usado pllnillo (li~ 'iplin:ll'lIll'llt pelo l'l'iute
qn St' lhe attribll(',

orá requerida
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CAPl'l'ULO VIII
Do julgamento da identidade do condemnado

Art. 512.0 Quando qualqu l' réu condemnado t' haja
evadido da prisão ou do degredo, e . .ia, contestada ou duvidosa a sua id ntidade, proceder z e-hu, por ordem da auctoridade sup rior comp tent , ao seu r conh -im nto no
tribunal qn proferiu a ent nça cond mnatoria.
Art. 513.° Verificada n prisão do réu ou a sua apl' sentaçâo , o promotor dr justiça formará logo artigos d
id ntidade com d clarações igua l; á do neto accusatorio,
juntnntlo-Ih s o. docum ritos qn tiver p o rol dê te t munha , do, qu:te8
dará 'opia ao réu, qn o, <11'1111'0dI pra. o
II tre dia, pod ni ofli ree r a cont \Hu\<;ilo c m a prova
documental c test munhal C'(IH' li" 1'.
A rt. !) 14. o Reunido
o ('01\ elho eh, guerra em ,e: ôlO pnhli a, liclo, o. do nnuento ,inC'(uirida
a te t munhas e
tI rminados
05 d .bntes, o auditor
proporá o l}llP ito I·
guint : ,d) r ',u C'(lW (·:1:'l PI' scnt " o m mo qUI' foi
aecusudo n'cst tribunal por crime de .,. (Deve dedo"a1'.se fi natureza do [acto iucrimi nado j
eond mnado
('omo ." (flurtOl·. ctlmpliCl' 011 1'lIcoln'jdol') d·". ' ('rim
na pena di .. ' por ~wntl n,1L ti ... '?lJ
r

APT'I'{ LO V
Da execuçao da sentença

l1lilit

1'1

I ri\o

11m r"f;l)·

pa

ln

Hill
til ({lI

o

julO';tclo log'O

,1'dia

e Pnll1l

(1'1\'
1'\-
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II

em tempo de guerra
CAPI'l'ULO I

Do processo ante os conselhos de guerra nos exercitos
em operações, nas divisões territoriaes em estado de guerra,
nas divisões ou forças operando isoladamente

Art. 51tl, o AB disposições estabelecidas nos capitulos anteriores para o processo em tempo de paz erao ohs ervadas pelos trihunnos militar ~s cm tempo de guerra, salvas
as modificações determiuadas
no' artigos sf>guintt'S,
Art. 519,0
os casos previstos lias artigos i3:3f),o o :3i:H;,o,
se a' nnctoridadcs judiciarina
civi níto «stivcr nn lJl'(,~l'lltes na localiriades, os agent 'I:! de policia judiciaria militar
podem entrar em casa dos particulares e eru qualquer stabelecimento publico, indop end nt nnente de nssisteneia
d'aquellas nuctoridndos.
Art. 520,0 A ordem pam a forllla~rW da culpu l' para a
ac 'usa ,)to ser:L a:ula pelo vommnndantc
em ('h .fo (lo e: ircito, pelo eommandunto
ela divisão ou pelo ela forçu cru
operaçõee,
segundo o conselho dI' gn 'rra qu' for competente para o julgamento do accusado.
Ar]. 52] ,0 Nos crimes graves, eapecialmont
llOH
de
traição, cspiouagcm, cobardia, insubordinação,
I'I'\'olt:l,
dição, reb llião, saqllo e d vastaçâo, cm IJII ' sl:jn neccsaario para n mnnutcncão da di 'eiplilllt ' egurança do ex )'_
cito um prompto c xcmplar ca ligo, a nuctoridude militar,
qUI'
for competente,
POdl'l':l ()l'(lenal' C]U) os tI dinqu nt<"
s~jalll illllllccliatam nl Rubmettidos
a um .i 1119aull'nt o V(']'bal-i'llIlnmario ant(\ o rp,'pceti\'o ('on elho cII' gu ITa, indpp n<1entem ntt' do prO(!('HSO prl'lJlll'll.tol'io 'Ktab 'lec'ido nos
eapitlllol:! I II Il d'l\t-itll titulo,
,L" N'este l'aso, a ol'lI'1Il p/lI'a St' eOlll:ltitllir II (~()1l l'lho
SI'l'\'Il'li dc hnHo IlO Jl)'()('OH o, '<1('\'or:í l'ontt')' tllclo qUHnto
fica cstab I ('ido 110ll.rtig );~ ,o }lllrtl o a ,to d;~ /Ll'('URIl'no,
2,0 A nota (ln 'ulpa H 'rA (,Ilh' "11' n ('ada !lt'I'lI ado
vmt ~ quatro horas, pelo lllCnOtl, antl' da II 'I:!ignada pura
a reunião do conselho,
"
~~ •') , o
c. t os proc'css08 nao ,I <tel'Illlttlrll, .'lIHIUU'lÇIO
po)'
cartas precatorill.B ou rogatol'ins,
~ 4,° Em tudo o maii'\ fi 'r' () oht!cl'vada II )'I""I'a
tabelecida 11'(, ti' ('npitulo,

*

,*
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Art. 522.° Nos crime previsto no artigos \) .0, 90.°,
lO
p lOH.o d'
t codigo, s rvirá de ba c ao proccs
accu atorio o par c r de um con .elho de inv stigaçi'io, xtraordinariament
nom ado, em eonforrnidad do r gulamcntos.
serão cornpo to
cmpr> que
~ ruais graduados ou maio an-

°

.0

r. \l'l'll

LO 11

Do proce 80 nos conselho
do guerra e nas praças do guerra
ou ponto fortificados,
sitiados, investidos ou broqueado
Art.

fl:! .0

\
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guerra e pontos fortificados, sitiados, investidos ou bloqueados, com as seguintes modificações.
A:rt. 529.0 A ordem para se formar o processo e instaurar a accusação será dada pelo governador
ou commandante militar da praça ou ponto fortificado.
Art. 530.0 Ao governador ou conrmandante militar pertencem todas as nttribuições que no capitulo anterior lião
conferidas ao comrnandante em chefe do exercito.
CAPITULO TIL

Do processo ante os conselhos de guerra
organisados em circumstancias extraordinarias
Art. 531.° J\ ordem do prooeH o m tempo do paz '('\f1Í
adoptada igulIlm nto pejos conselhos de gn rra organi ados em circum tancins xtraordinarias, com I\S eguintes
al teraçãcs.

§ 1.0 Constituidos os eMpoR d(' dolicto, O general
ommandante lIa divisão mnndnrá entregar os auto 1\0 auditor do uonselho dI guerra qu fuuccionnr hnbitunlmcnto
na sóde da divisão, qnf' os r mettorri s('gllidamellto
ao 1'('8pectivn promotor de justiça, IHIl'a o. fina designados 110S
artigos ;37:3." o :37·LO do prcsent CU(Ugo, t' bom assim para
informarem 100 deverá ser feita n s('paraliltO de pro('!' ()
cm (lU .... termos. Nem o auditor nem () promotor po!l( ruo
reter cada proc aso por mais dr vinte e quatro hora .
§ 2.0 Ao genorul «ommnndante dn divisão, ai III dl\~ attribuiçõ H eonferidns J)('108 Artigos 375.41 Q :3711.0 rl't'stll ('0digo, COITIIwtiní o mandar proceder ;Í, ~(,plll'H<;aode qualqUl'r procosso, quando assim o julgai' convonientu, dist.ribuindo-o Jll'los conselhos rlc gll na (la divisão.
~ ;1.41 A::! uttrihniçães conferidas pelos JHll'l\gl'apho' nutel'iol'l'!; HO gl'Jll'l'1l1 C'OlIIIlII11Hl/tllte da divisão
prflO l' "pl'('idaR poln ministro (la gU!\l'ra, no elUHl jll'c\'il\to pplo Hl'I i·
go :l77.0
0
$} 4. Hcmetti<lo o procl'fiHO com a Ol'(lPlll J)I~I'1I SI' ill.tallrar n aeCIl81t(:ItO 110 PI'olllOtor (le .ill~til·ll, fOl'llIullll'lÍ <'st!'
o ado de ItI'l'lIsa<;ii.o, IlOS h'rll1os!lo Ill'li<r() BK
no l,ra ()
.
I (e1 \'111tl'
.
b,
lllJ}lrOl'ogavll
l' C[natro hora ..
. ~ r). o Dentro .do lIlPSlIlO pra~() so <1:\I'Ií l'lIlllprilll nto !lO
c11HpOStono artigo nn:~.f1, e ('m (ptal'('ntn (' oito horas 110
dispoHto !lO artigo :l!l7.", nao sendo Pl'l'mittidn l'lll qualqu.er est:l(~u (~().JH'Ol~e !lO a I' ·!ll'(li(:ll.1I d" <11'111l';UlaS,
'(
()~I
a~Ja para mqull'l<;ão de t st 'lllllnha' ou lHlI'll qnaltl'l('l' (h·
(I

.U

(
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lig ncia.
08 caso
em que a accusação ou a d feza hajam r 'querido o depoimento de alguma testemunha
moradora fórn da comarca, ma' d ntro do continente do reino,
o auditor providenciará
dI' de 10"'0 áce rca da comparencia
da testemunha
no dia c hora 11 que o '011 .elho
l' unir.
A testemunha
t 'r:i. direito aos abono' auctori ad s p ela

e r .fer
o urtigo
:?4.0 podentadu. '1Il audien 'ia, • cripta,

u.

. nu prejuizo

(lo dispu

t

I 110
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§ 11.° O supremo conselho de justiça militar deverá
julgar a causa, o mais tardar, até oito dias contados da
data da sua aprei:H'ntaçào. Das decisões d'este tribunal não
haverá recurso para nenhum outro, qualquer
que s~ja o
fundamento allegado.
§ 12.° Para a formação e julgamento
dos proc ssos a
que se refere o presente artigo, serão válidos os actos praticados de noite ou em dias santif 'lidos.
Art. 532.° A sentença passa em julgado logo que finde
o praso de quarenta e oito horas sem quc d'ella se tenha

recorrido.

CAPITULO IV
Do processo ante os prebostes militares
A rt. 533.° Os prebostes
militar s procederão,
nas materias da sua compotcneia,
a r qnerimento
elas partes intoressadas,
por ordem (la auctoridade
suporior, ou m 'smo
ofílcioaamcnte.
Art, f>;34.° As audiencias
feitas pelos pr bostes serão
publicas.
~ LOAs partes queixosas estarão presentes, \' !>odpl'll,o
fazer a sua exposi)ao ou petição, tanto verbalment
.omo
por escripto.
§ 2.° O accusadu sorá sempre pr sente e ouvido em
tudo o que disser a bem da cnu: a c d :feza.
•
S :l.0 Tanto a parte quei: osa como () aceusado pod\'l'ào
juntar documentos e produzir Ü', t emunhas, (1m' svrac inquiridas verbal c SlllllllHtl'ialllcnte, pr', tundo juramento prévio.
Art, 535.° A sontcuçu ser:í (lada e publi('adn irnm .dintamente pelo prebosLl', cscripta nos autos e fundam en tada, (l d'clla lIi1:o ha 1'\ (!lIl'SO algum.
Pa~'o, em I i3 do maio ele 18!Hi.
I~'I'I/I,~[() NorlolJlhu Itln-

=

tze Nibf.il'o
João
Antonio d' Azelm!o
r((e~ SU1·mIJnto.

FeI'I'I'im Franco !)ill[o (',lIdello IJrwlcu
(~I.~tl'lIu 111'(/111'0 JlJ,'é Rslt:dio di'; "1/0.Jacinto ('lIlldido
da A 'iha.

Jo é EsteutlO ele lJ[01·at:8 Sm'mento.
Está conform '.

o dirootor geral,

. I')-o

SE(:nET/\RI.\ D'EST.\DO 1)0' l\EGOCIOS D,\ GUElU\A
11 DE JU~lI() DE 189H

O.HDE I DO E Er Iro
(1.-

Publica-s

. rie)

ao sx srcito o . gllint :

\Iini terie do. IIr~ocio. ,lo I'rino-nil'ft~:io g r,ll,II' alllllini tra~áo I' htirar
1.' IIrllarti~do

illl
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manuma, S0lU quP no respectivo 1'1'OCl'SSO tenha sido rcconhecida a identidade pessoal do imp itrnntc.
~ 1.0 Os emigrantes
que se dirijnm para mi posse .sõcs
ultramarinas, 011 O~, que s.iinm pela via terrestre, dovcrã«
tirar
os pnssapol'tcs
JlOS gO\'Cl'llOS
civis <los districtoa (la
sua

naturalidade

Otl

rcsidoncia.

():.;

qu!'

saírem

pela

via

maritima, mas nrlO pam O~ portos do ultrnmar, nus da sua
naturalidade,
l'XC .pto os quo hajum nascido cm qnnlqucr
dos districtos das ilhas ndjncentcs ou 0111 nlgtlllla da::; 1'0ssessões ultramarinas,
011 ainda
o:,; <jHC nascido» no continente do r ino tenluuu mais de trinta annos dll idade, os
q1laes podorão ti rn r os passaportes
t:\I11 hcm 110::1 govc rnos
civis dos diatrictos <la sua 1" .idcnciu.
§ 2,° Pelo cumprimento do disi1osto II' psi c artigo fic.un
r -spcctivnmentc
rcsponsaveis
os secretariou gl'l'a('H (Io~ govemos civis 01l os empregados
<tue os substituircm,
e ,11jl.itos Ú }lolla de <1r1l1iSS;IO, pOl' erro de ofTil'io, no cnso de
o trnnsgredirom.

Art. [)," Nos g'OVV1'nllS civis dos districtos de Li,IJOa ('
do Porto a t'xpedi<;:w <11' pn"im}Jort<,s para :-;aitla (lo rcin«
pela via terrestre
sl'I'A fcita a qualquer
1101':t (lo (lia, d 'Hdl'
a~ )lOye (la manhã ate .is ,ele
da 1:11,(11',
Al'i.
G," ,'erA elll':U'l\'g';lclo do Hcrvi<;o (!t, JiHcali .. a~:w (lo:!
p,UlSapOl'(ps () no de l' 'pl'C, S;lO <lI' (:)lligra~':t() l'lalld('slill:l ()
pl','~oal qllO () g'O\,('l'IIO julgar
110('l" al'io ('1'(':11' pal'1l l','C('ll~:io d'esta It'i, l' d('nlro (Ia yorlJll da :Ilinl'a II) (lo arligo lJ. o
§ lIni('o, O:; llmpl"'g'ado , a «uum' for l'Ollllllcttido I' I .
servil:o, porll'l'i'io c,'igi1' de todo os l'as gt·il'O::; ('0111 billll'lll
para aI 'Ill da fronteira, a (', hihi<;:lo doi'! I'C P(' ,tivo, pn s;t
P"l't('S, (' ('ollll'a () qnt' nao o aprt'cntarl'llI
]ll'o('('d 1':\11 1111
terlllo do :lI'ligo :!(i,U do !'t'glllalllt'llto
(lo 7 (Ic :t111'ildI' (, (i;1.
,\1'L 7," 'ro(lo () individtlo <tlll', 'Ht:UIl!tl tlj 'ito ao l'I',
('I'lIlanl\'lll()
militar, inll'lltal' • ail' do t'ontillc III ' do 1'I'ino Oll
das ilha a(lja ,(,,,II' " 'III pa ti pOl't(', Oll fil~ 'Ildo li o d(
P:, , apul'tl' fal
ll';i ('lItJ'('gll'
t'l l'olllpl'! 'lIt( :tlll'!ol'idadl'
IIl1hl:Il', (1l'poi de' jltlg'adll IIOt! tl'I'lllU!S do artigo :!li," do 1'(;..çllh~IH'!llo dI' 7 dI' :Ibril ti 1 ()~l) 011 l'ltlllpridn II 1)1111\<[III'
Ihp, fur III,!'" h 110 1"1'11111 do ,trtign :!:.!Ii." II" l'ooli"lI pl'II:tI,
a. fllU ri••. :' 1111 :1 1111.11' pl':II'.I) qu: lido I. Ilha os li. (' :t1'!I)
l't'<]111 Ito
p'lI'l
(I
('I",il'o
Inibta!',
Al't. ".:' ,':iI) di P 'II lido tia lIul'i "Itl'nll d(' pa aporl'
I):! ()P('I':lI'IOH PU1'!II~1I1 ZI'
a lltll
!'l'fl'I'I' II :11'1 i", J ~~I,1Ido
l'l .'')
"lIhllll'llto
1II\!.a" "1II111PI'I'IO
"
I!li Ol':
{PITe tl'l 1)(' I'II (':1111111
dl1l:II'IOS) al'pl'o'/lllo
p ,I" ('011V('llio rll f) (l!' julho di I '\1,(
(I,

1

OImlm

1." l::;el'il'

no EXERCITO N," I:!

aprl'til'lItallllo () documento n'elle exigido para () transito
('l1i1'1' Portugal c Ilcspanha, l! que 8crA conferido graiuitumcnte

pelas udmiuistraçõ

s do'

COJII'ellIOS

110 r,' ipcctivo

domicilio, mcdiautc abol1l1~ão idonen, cujo prol' 80 lJl'<L
uunbcm gratuito,
Al'I. D,O E mantida no di 'trido ele F:II'O, l' ampliuda nos
re .tnnte
costl11Ul1111

districto
pas~ar,

Ilc panlm, para s

em favor (los operario

, que d'ellus

'111 dotcrminud.rs
opochaa
'lllpl'l'garl'lll
110 connucrcio

do
da

se

<111110,

a

pt' cu e

trabnlhos dn agricult1ll'a, a di punsa de )las upurtc,
a I{IH' se referem a' port.u'ias de ~r) de maio
di' 1 '7 ' u (j de maio ,II' I ':.!,
110";
1108

termo

pt la 1'. p di~.I(I
itn .vcntual )1<1,

unnua:

1'0l1':l li

d

III Z'l

g lI'a '
, mpr '')':\' I' -

'111

II

MO
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do por isso a parte que competiria aos que de futuro forem nomeados, li, vcrbn a que SI' refere o 11.° :3,0
Art, 12,0 Aquelle qllc promover ou q\le favorecer pOl'
qualquer
modo a eJlligrn~rio clanclestinn,
ou que alliciar
('migrantes pllm saírem do reino com infrn ~ão das dispo(;I.iP1:;das ll'i" em vigor, incorrerá na }ll'na de prisâo ccllular de dois a oito annos ou, \'111 alternutiva, ua pena correspondente de degredo,
S unico. Os réus incursos na comminação cresto artigo
serão julgados em procesl:;o ordinario de querela, sem intervenção ele jury, devendo, porém, oscrcvcr-se em audicncia os depoimentos das testcmuuhas.
Art. la.o O governo fará 01:; regulam 11tOS ncccssarios
para a execnção do artigo G, ° a outros d'esta ] si.
Art, 14.0 Fica rcvognda a legislação .m contrario,
Mandâmos portanto a iodas as auctoridades,
a qucm o
conhecimento c exccucão da referida lei pcrtcnc 1', (pie a
cumprmn
façam cumprir c 1:;'\1 ardar tao inteiramente
como n' alia se contém.
(J

O presidente

<lo conselho

de ministros,

ministro

(' se-

crctario d'cstado <los negocies da fazenda, c os ministros
c sccrctnrioe d'cl:ltado das outras l'cparti(:licl:!, a fa~aJlt imprimir, publicar c correr, Dada no pa)o das Necr-s ·ida(k ,
cm 23 de abril de 18ÜG.=gL·REl,
com rubrica c gllar(la. = Ernesio RudolJllw Ilinize Niúl'i?'o
João }t"',,/,,';m
Franco Pinto Castello Branco
Antonio d'.A~(Tlllu (,'o/Jtello B1'ct1lCO-= ./081; lCstevílo di.J MO)'(tls 3m'llIl'lIlo
Jacintu
C(lJlllido da &ilva =-> Luiz },f(l?'ia Pillto cl,~; 'ove1'al. .A 1'tlWI' Albedo
d(j ('umpos IIcw'igltc', - (Logar do I:lêllo
grandc dtts arlllllS l' 'acs,) __
~.o-nl'cr('to,

a."

Secretaria d'eslado dos nrgocios da gumil1II'I'íltli~á() da direr~ão gml
da COlllilhilidadt' p"hlit'a
Usando (la auctol'Í. :1('1o cone ·(lida ao gOV<'l'1I0 uo tI." :~.o
do artigo 3:Lo da earta de lei <lI' 1:3 U(' maio do pr!'.l·nlt'
anno: hei por hl'lII, tl'lI(lo o\t"illo o ('011 dito dc mini!!! t'Oil,
gllardada
as ]lt'!' '('ri)! '(j('S do ~ Illlicu <lo :tl'tig'o W,n da
IHC ma car~a dt, lt1i, (ll.tI I'lIIinHr 'tIl< no milJi tt'rio
ela fa
z~.~da, clcvldarnentt'
I'l'gi. t:u1o lia (Iil'ct'(:ao g 1'1l1 da ('ullta
hlhdadc publica, 'cja abl'rto, a favOl' tio llIilli. tl'rio da
g~~et'l'a,um cr?(lito Psp('l'ial da (lIlantia de :1,':!:!IIO' 7f,!I
1'I'IS, com npl!h.<,1t 'ão ao pllg'ault'nto
<ln (II' pt\za li'lllitladas do (>xerclclo dI' 1 B4-1 K), da' ilit'atla 110 l':lpitllltJ
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1.- ~I'riu

e artigus

constantes

<lo llln]lJl<l junto

qUI: fa;r, parte (lo pro-

sento decreto, devendo a n.fcl"itl:t , onuna 81'1' c u-ripturuda
na conta do mencionado «xorcicio de 1 fl l-I :-1\)5,
O tribunal de r-outas declarou achar ste credito nos termo,' (1) ser dccrcuulo.
O lH' .sidcnt« (lo con olho de mini tros, ministro
screturio 11\·.. t:1I[0 elos nceocios <la fa;r,rn(la,
o mini tro I'

sccr 'tnrio d'estndo (10::, negocio ' ela guerra. a sim o tcnluun
entendido
fa<;am c . .cutnr. Paço , ('m:?
de maio d
18!)G. = REI,
H1'IICS(O
Rodo7J1ho llintze Ribeiro = JosÍJ

Rsteuão cltl Moraee

3(11'111 'lItO.

Mappa da distribuição da somma de 382:940 759 réls,
a Que se refere o decreto da presente data
'o
J)

i untl\

n

da d I eza
I'or r pltulo

...,-1.'
<i.

O

:!:"ni OIlicia,'
11

I

7.°

t'lII ,li ponihilidnde

iuuctivi.ludc

21;.·1 I1iI'il\CS

tumporariu ..

1'l formudo

.l:!.o Fcrnevimento
g('IlS •••••••••

de

.• , •..•.

)l.l0 I

forr .

' •••••••••

;:I ..!I 101
III ..

ORDE~r DO EXERCITO

N." 1:!

1.' Scrie

Secretaria Il'estallo dos IH'gorios d.1 guerril- 5.a 1I('l'al'ti~iío lia Ilirrc~ão grritl
da cIllItahilidat!(' I'"hlira

Nos termos (los artigos :)7.0 e 58.0 do )'I'g'lllamt'llto g'Orn] da coutabilidado
publica (lo ;)1 de agosto ele 1 ~I) I :
hei por bem, tendo ouvido o conselho do ministrua,
gl!lll'da(las
as prcsul'ip<':Õ(~H do § D.O do artigo
1." (!:t
parLa do lei de ;30 do junho
um 1, t1!ltl'l'ltlinal' q 11(' lIO
ministerio ela faJll'nda, c devidamente l'()gisia(lu
ll:t dirccçltO goraI da contnbilidade publica, ~(~a aberto a 1;1\"01' do
ministorin
da gucrl'a um erudito cspcciul da quantia I l'

ao

1:;H~,5077

réis,

pl'Jas

sobrus

dns diversas

allt.!tol·i~a(;ôcs

para despcsus do cxcrcicio tinr]n de 1S90-II:!Dl, a fim rlc
HCI'{'1lI l'l'Í'ol'<;:ttlas ai'! verba» dos capitules
(1 artigos
l'l'slll'ctivos da tahclla das despozus (lo cxercicio (I( I~Df)-1 H!)(i,
com appli<·/t\,',w ao paga1ll 'nt o das desj>l'z:t~ li(ll1i,l:!llafl I'
em divida, constantes lla tahella juutu, (plP faz paltl' do
presento

decreto.

() trihunnl de contas dl'ulal'Ull
termos U(' I'II'!' dccrctn.lo.
() jl!'ol-'illl'n('
do conselho do
('l'l'tal'io cI 'u. (ado d()s Ill·go('io da
J,jf'<':I·l·tari" d\·:-;tlldo Ilos lll'g(ll'ill~
1I1WlIl

1'J1(l'ndi<lo

(II' 1. '!ln.
.jIJSI:

= ltJ(~I.

lCStl 610

rfl~

l' jil~':llIl

:ll'llal'

se estu ('I'I'cliio nos

ministro«,

ministrn c H(,o Illilli. tI'O ('
da gllt\I'I':I, m;. i!ll o tt'.

f'aí:('!ICl:!,

l·.·('l·lli'lI·.

I'

1'.'lI'0, 1'111 ;!,,\ ell' IIl:1io

RI'llf'."lo 1.'l)llol)lhu
lIrO}'((l'S
'm'/JI 11J1lo.

J Nllt;;e

Ic'ibl'íl'()

Tabella das sobras dos creditas anctorlsaclos para dcspezas do mlnlstcrlo
da guerra, relativas ao exerclcio de 1890-1891, c quo por decreto
d'esla !lata são transferidas Jlara o exerciclo de 1895-1896

:!.'í." ()f1i('iaI'A (l1Il di ponihilitllvlt·
I'
illlldi\ idad,' t ""I'()l'Ill'ia ....•
:!7.u 1'1':1<,'118 <l .. prd 1'l'f'olllllldllS
•••••
Itl." :lI;."
illioa d .. 1I1~1l'!·hll(' l' i'!I'1I
cill l'\'\ IItll.tI I' tI' II por!!'
.•.
!I.·
»PSIH'Zfl I' frnGrilinllria
di' nu
d· pllblic'I ..••.••••.•.•...•.
';..
~"
'.

I'a ...."
lUIJ),(It,~

~II"

('III

:!.

SII}·/I/{'l/tIJ.

clu

IIIHi)

'. .... '.

('

II

1.,"

()

~u
I.

~7.u

IO.n

:lIi."

l.n

melaria J'c,la.lo dos neeecics da gn rra-Rl'l'ilrli~áo do gabinl'le
TCIHlu o decreto de :!;l dl\ novembro dl' 1,05 in tituido
uma medalha commcmorativa
das ultima
cxpc(lil:o(>:; a
Moçambique r. ;'1 India, d Inominada al\Ipdalha
Hainha
D. Ameliu»;
Consid 'r.mtlu (pt· II Vil to domínio colonial que :t nnçno
l'()~ \1(' na Africa, na Asin ( na Oc .nnia, (I .ve ser integra
e honmd.nncntc
!I11Ul tido
I
(1efendido contra qUtll's(pwr
atuqu
ti. lia lesitimn po c, para o (111 c pl'Hl torno l'
nece nri» a orgnni aeno III nutra l'.·PCtli(',,'
militar"
lJlI \ "ao d ·rClla L' c nflirmur u direito
(la 1I'I\.'tUJ l' gar:Ul·
tir a paz l' a urdem lia W1T
II ' ai m-mnr, permittindo
a sim o ClI naturnl de .nvolvim alo c progresso peln ('i·
vili a~,lU c p 10 trabalho;
onsid rnudo ql1' • pre('pib .10 inteira ju ti~;~ lO dl v r
impr ciudiv el connm morar os uvico n tavei (Pll' • 'a
expedi 'ijl'8 \' Ilham a prl star, galal'doan,l,) condiguumente
o brio, a COl'ag '111, a abll gl." ()
a tir! 'lidado a Il'\'er,
«(lle l'lllPll ('1Il
ido gl ,riu li HP'lIH1C'iu do militar pOl'tu·

ua
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riorcs fi de oiro; aos demais offlciaes :t ele prata e ás praças de pret a de cobro.
S unico, A concessão da medalha será feita pelo ministerio de que depender o corpo ou S srviço a qn\' () expedicionnrio houver pertencido.
Art, ,1.0 A medalha ser.i usada do lado direito do peito,
pendente ele fita de seda com fivela do mesmo metal da
medalha.
§ unieo. A fita, orlada de encarnado,
será, na parte
central de CÔl' difforente para cada expedição, segundo o
modelo que for indicado no decreto a que se rof 1'0 () artigo 1.0, O qual designará igualment
fi legenda
que deve
ter a medalha.
Art. 5.° No caso do militar fallec '1' no decurso da 0'pedição ou antes ele lhe haver sido concedida a m dalha,
será esta entregue lÍ familin, quando a solicite, a titulo d
recordação, seguindo-se a seguinte ordem ele prefercncias :
filho mais velho, viuva , pa , mitO (', na falta d'est s, irmão mais velho.
Art. G.o (h credites noccssurius para a acquisiçlto eh
medalha serito incluidos nos croditos d stinndos a satisfuzer
as despesas com cada expedição.
Art. 7. o A fita ela medalha commcmorati va da expedição a Moçumhiqu
do côr pr ta, orlada de ncnruado,
tendo a medalha a legenda Exp di~ao a Mo~mllbiquc18D4-18ü5.
Art. H.O A ilta da medalha eommcmorntivn da xpcdição {t India l'lel'lÍ de cor azul claro, orlada d encarnado,
c a medalha terlÍ a 1 gcuda EXjlcaj~ao ú I ndin - 1H\J;).
OH ministros
c soeretal'iw;
d'estado dOH llgo('ioH da
j:tnel'l'êL c da marinha (I ultl'mnal' a 'sim o írnh:ulI ('llll'lldhlo t' façam xpculal'. P:l!:o, t'm () <l' jllnho ele 1)0\\)(,.
REI.· =JOS(: Bstel)((Q de Nome' Sal'lncnlo
J(l('illfo (fun_
é

dido da Sil!.'(I.

SCcrt'lilria tl'rslado Ilos IIl'godos da ~uerra-Oirec~áo grral- 2. RI'IHlrli(in
Ht'quisit:uHlo o minikt 'rio (1o,' llrgllt'ios da mlll'illllil c
1l1tran~ar l1ma ('()lJlplUlllia d ('avalIaria para 1'I'fol'(;t\1' :1
gnarlllc;:to da pt'ovÍllC'ia tle [oçambi({ll:
Jwi }lor IH'ltl (IP·
el'('tar o Hcguinto:
Al·t.igo 1.0 (~I~C Iwjn ]lo ta I'L dispo. i(:an <ln mini 'Í('rio d()
l)el?oclOR da marmIta o llllralllltl· 1II01l ('()lllJlilllhia dt· l'IW:t1.
laJ~. 'O~lloO l.fr~('.liv() in(l.i\:ll(l() 110 lttll}lpa jllnto.
I t. 2. Q.lte .t~ e'O]HllI:OI'H I' vantag- 'll., ('lIlIl f[1I(' os ufli.

V Série

cines e praças
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li pret vso servir na rei' 'rida proviucia,
s aunexas ao decr ,to

sejam as e.'pre ssas nas in itrucçõ
t ü de dez mbro (le

isco.

a

Art. n.o Que os vencim lutos, a (1'le têem direito o olliciaes (' pl'a(:a~ (ll' prd cxpodicion.u-ios, sejam os qlll' constnm das ta1)\'II:I";A C publicada'
na ord m do ('xorcito
11.° t) (l.a svrie) (I, 1 U' outubro <1' 1 95.
Os mini tros e secretaries <I'\ .tado do neeocior da gllPl'I'tl
c da marinha. e ultramar assim () tenham ent .ndido . façam
executar. Paço, m G d junho d 1 '%.=REI.
.JUSI:
EsIl'vêio de 11[0/'(/1'
(0'1/1('11/11
Jacinto Caudid» da íilca.
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melaria

d'c. lado dos nrgorio~ da !luma -:i. a Repartição lia llirec~áo gl'ral
da l'olllabilidadc puhlica

Usnndo da anctoriStl\,';Lo couccdida ao g-uwrnn lIO ~ 7.0
do artigo :?:j.1l do decreto de :!7 d .. sot muro ti' 1!);) c do
prvevituado 1\0 ~ 1.0 do artigo 1.° do decreto tI\':! dl' juulio <10 r )fl'rido :IllllO , qlll' anvtúri: ou n cohrml<; t e appli('a\,':1o dos r mdimeutos publico e pr )l'og:W<LO de varia.
disposiçll
dur.uit
() vx .rcicio (lo anuo econouiico ,lc
I '!I;)-I, '<)li: hei por bem det erminar, t .nrlo ouvido II cousnlho de mini. tros, nos termos <10 }'t>gllblllclltO g'(,!':!l ,la
contubili.lade publica, que 110 mini, terio da fazendn, devi(Iam .ntc I'egi tudo na direcção gemi da «ontnl.ilidndc, sejn
aj,pl'to a favor (lo mini tl'1'io (ln ruerra JlO n f rido (','('1'cicio (II 1 \11)-1 !lIi IIIll ('1' dito I' P 'l'i. I (ln quanti: (II' róis
;~ ':()()() , 000, ('C 1II appli ':U' u ao pa<rmu nto (h d li '~a
II fll~('I'
com li ru-qui i(',IO d llHh'hin'\
"/\('('1''',
O1'i,,::))Iam
U filhrico da pol\'or:t
S III fllIllU:
(1 \'l'ndo ti l' .I)('(,ti\'os
dO('llnwnto
dI' tle p( Z,\
r ('la °lil'adu na ('(III ta da dI' .
])p~a ' traol'llillaria do mini t ·rio da "ti 1'1',1, 01, a (]lirrr:l'
]lh~,(II' «( npi!lIlo
rl,o-I>
p 7.:1 ('Olll a 1\ "[lIi i" , ,II' 111:1'
('llInH. , !'te" para o fahrito da ]101\' r:. 'm rlllllon,
O tt'ilnll1al ,[ conta declarou c 'h:u' ,(' t· crellito nos
t<'l'mu d> ,)' tI l'l' tado,
() }H'(' it!plltt,
do ('Oll lho d
(Tl'tm'in
(1\> tado do 11'g,)('in (] t~I7.('I)(lll
o mini Iro II
Hf'('l'dal'lo, (1'c:;tnclo dI) Ilcrrocio (la "Ul'I'r.1 ' a im o !pnll:llIl
l'n~('lHlillo l' f1l 'UIII .' l'llt: r, Pnt;o,
'IU ti cl Junho dI ) '~l(j,
HU, ·/:l'l/e. to Nucl lJllto I/iI/i: Hiúciro=./o
ó R ft.:vtíu de
>,

I

Morl(I,~ ,

«1'111

I'mtaria d'

lIio.
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2G, o do capitulo 7,0 da referida tabella, com applicação ao
pagnuiento dos indicados soldos no exercício de H58õ-189G.
O tribunal de contas declarou achar-se cste credito nos
termos de SCl' decretado,
O presidente do conselho de ministros, ministro e se·
er .tario (restado dos negocies da íazcnda, ú o ministro o
secretario rl'estado dos negócios da guerra, assim o tenham
entendido e façam executar, Paço, cm (j de junho de 1H\)Ü,=
n,gL=E1'lll'sto
UorlolpllO Ilintze Ribci1'o
Moraes Sarmento,

-Joe« Estevão de

3, 0_ Pnrtnrla
Srcrclaria d'eslado dos nrgocios da guerra - Dirrc~ão grral- G.a nqlarlitão
Tendo as instrucções ele 23 ele fevereiro d 1 95, P.-p elidas pela 2, a l'C'parti(:[o ela direcçüo g rul da. secretaria
d'(,8tl1(10 dos lH'goeios <la guerra, determinado quc fm\fH'llI
mnndudos
1l111'l'SCllÜU' :\, juntn militar de snnd os oflicinc«
dr-stinndcs a faz('l' parte das xpcdi 'O('S no ultranuu-, a fim (II'
rcvunhcccr
H(' ostnvrnu
nas (,()lHliç,i('s dI' poder cmburenr ;
Cousiderando <tn ~ aI' juutus c1" sande 1Pl'm inspvceionnrlo
os ofliciucs <llle Ih('8 tôem si(1o mandndos apresentar 110~
termos r strictos que licam indicados, s m eonsid '1':\1', por·
tanto, se n qualidade das suas mformidnde« os imposaibilita igualmente <lo serviço activo no continont
<lo reino t'
ilhas adjacrntes;
COllsiuel'anelo
que ela manuL llçao d" similh:l1lh' <lispo
Ri_ç:w POdl'Ul
I'l'Hltltill'
llIil,llifl'HtOti illCOnVCllil'lIL('l-\ ]lal'a o 14<'1'\'I~() :

U( [C'I'llliua 81la Magüsta<l(' EI-H i, }ll'la lllntilll:t s '('I'I'laI'ia tl'l'stado,
<tlll' :18 jlllltas lllililal'l'S (Ie H:tlllk ('lll':lI'I'('g·a·
(las (le illspe(,l'ional' os oflieia('l:! d(,81i1Jlulol"laos sl'l'vi(:08 \11()I:! Ohl'i('['\"l'lll
S('llllll'C soh o pOllto d(' \'i:ia da
('a)'a('i(1:1I1(' pam o R\'I'vi<;o :tdivo, <]111'1' do ·Olllilll'ld.l· (lo
r"lHII ([ll!'r <1m; ('olonias;
I <lU(', <Jl11tlHIll twj ali 1 (II' IIpilliao
Cjlll' () otli('ial
('sI:\' l'1l]laz d(' li III tl'plll's (' ilH':lpnz do 0\111'0,
<lu, l'll\'olv:\lll
I' jw;jili(fllC'lll
I'H!H' 11:11'1'('('1',
Pn\,o, <'lll r) ü" jUll!tO (!to I HUG,
./oS11 H,~tlH'!i() ti,' Mm'lIl"

tl':llll:trillos

B'II'ml'lIfo,

4.°

-Direc~ão

(la alllllillislr;I~;1O Illilitar-~I'fção

Ilu ~ahilll'l('

I)d l'l~lilla Rlla ~Iilgl'lal1c 1<:l.I:l'i qll(' ;"11)1I':W:lS dI' PI'!'t
tUI' (~()ll(,t,alllo
h'1l11i:l))()I'll'
lIn lillha
rl'l'l' ':I do (' .

a (lU('11l

l,t
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tado, m harmonia com o doer ,to de 24- de abril do l' O,
publieado na ordem do xercito n." 7 do me 'mo armo, se
f?rncee1'ú a competente r .quisição, devendo
crever- c a
tinta vermelha e por fôrma bem visível, tanto no original
corno na duplicado, o seguinte: J)1'01l1(1to pagamento,
devendo a !lraç:t pa~ar na estação do caminho ele ferro metado da importancia do tran .portc <ln se requisita .
.Os talo 'l:l d'c tas requi siço 's devem cr enviados à s 'cçao de t1'a11 'porte' com a compet mte indicação a. tinta
vermelha cm como foi pago de prompto.

José Estevuo de Moraes Sarmento.
Est{~ conforme.

o

dirootor goraI,

N.O ,15
SECREl\RI\

D'EST.\nO no'

~EGOCIO' DA GUERRA

11 DE.J LHO DE 1 9H

ORDEl\I D E rER 'ITO
(l.· ~ ri )

Publica-

ao xer rito o ecuint
1. -D er to

hrt'l.lria d'l'la.lo do,

DIgo

i,) da gu·rra-Dire ~áogrral-

~.a

erar1içi
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sequer encetaram o tirocinio, pelo que têem sido promovidos a alferes com a clausula de completarem o período de
instrucção nas escolas;
Considerando que da promiscuidade de officiaes e praças
de pret, formando a mesma elas e de instrucção, dentro
do mesmo estabelecimento, resultam necessariamente inconvenientes disciplinar s;
Considerando que, se a instrucção pratica ministrada
nas eseolas deve ser considerada como pr paração essencial e o aproveitamento obtido como prova de aptidão para
a promoção ao officialato, a boa rasão aconselha que esta
se não antecipe ~íconclusão da dita prova;
Considerando que similhante atado de cou as s<ipúde
ser regularisado ex cutando no próximo periodo de instrucção os r guIamentos das e cola pratica d cavallaria e infanteria na conformidade do que está preceituado
no artigo 33.° n." 3.° do primeiro, e no artigo 2 .0 n.? 2.°
do segundo, e dispensando os actua s sarg ritos ajudante
do tirocínio nas escolas praticas;
Hei por bem decretar o s guinte :
Os actuaes sargentos ajudantes d cavallaria
infanteria, e bem assim os que forem promovidos a te posto
até 31 de outubro próximo, s 1'1\0 promovidos ao post d
alfer s, sem d pendencia de haverem a istido ao p riodo
annual de in&trllc~ão nas escola pratica das SUIlS nrmas.
O ministro e secretario d'estado d s negoci s da gu 1'1'0.
assim
tenha entendido e faça executar. Paço, m 26 d
de junho de 1 9ü. = HEI.
José Estevtlo ele Moral'

°

Sarmento.
Secrtlaria d'eslade dos negotios da ~uerrd- 5.a RrJlarli~lo da dircc~ão ~tral
da rOlllilbilidad(' pllhli a

V Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 1:~

37 :000·)000, para pagamento do cxce so da de' peza liquidada pelo commando g ral de artilh riu com a acqui ição
de uma p ça d tiro rapido, r volvers Abbadie,
artuchame, algodão nitrado,
qnipnmento de infant ria e outro'
artigos de mar rial, d vendo a m ncionada quantia addicionar
á v rba auctori ada. na
cçao 2. do artieo 24.0
da tab lla da d P zu ordinaria <lo mini t 'rio da eu -rra

para o referido exercici d 1 9~-1 96.
O tribunal d -onta declarou achar-se este
termo de s r decretado.

C1'

dito no

O pr\: ident do COD elho d mini .tro , mini tro
tario d'e tado do n go .io da faz nda,
o mini tro '
crctario d' stado do n ' cio .. da (PU rra, as. im () t nham n-

tendido façam ex .utar. Paço, m:n d 'junho aI,
6.=
PEl.=El'Ilesto
Rodol pho Hintze Ribeiro=Jo é Estecão de
Xlorae« Scu-menio,
eeretaria d'estade do' nr~orios lia guma-Dirrcção

gml-ta

R~parlição

•'l'udo n c 's. ario dar imm diata ex 'Il<;i\o ao dispo to
no n." 3.° do arti o 6.° da carta de I i de 1;~ de maio ultimo ;
011 id rando qu' o prH;o pa1':\ a p('ti~: o d{ di P Ilsa
do ~ 'l'\'iço a ,tivo do ',' n'ito, ou d:L <ll'lu:ula,
da 1. r
'rva t I'mill U '11\ :n d ll\llr<:o i
.
l_

onvindo

mal' 'ar

110\'0

pra. o

p,

I':t

(1'1'

P ·tiy\)( " Hpro\'l'itllndo
'omo d' dirl'ito Ih', P 'rtt'lIl'l'

l\

Sllll

o. intel'

~:ul.
no pr
di po içõ\'"

II ,illl
<l

,.

3,)4

1"

Ministtl'io

(Jus IIfgu('io, do

r!' i110-

Oire('~ão gml

1.'

s. rie

politica r l'i, ii

de adlllilli,tra~ão

ta n('l'ilrti~rIO
Hei por bem appl'oval' o reaulamento da policia especial
de J'epl'l's~a() de cruig ração clandestina, qUl' cl'estc decr ·tll
fica fazendo parte c t-om olle baixa :ttlsignndo pelo cousolheiro d'estado, ministro c ser-r tario d'e ta.lo dos necocios
do reino.
O presidente
do conselho de mini tros c os ministros l'
aecretarios d'ostado de todas a' l'epll.l'lij.'oes :t.:,;im o tenham
«ntendido e façam executar.
Paço, cm :l dp julho d(>
lHDIi. UE]. - Ernesto Iiodolplro Hintze liibeiro = João
Ferreira Franco Pinto (!I(sfello / J/'fIIICO =.11 utouio d' . (;:;('.
vedo Castello jJ}'W/I'O
.f(m' R,~t('l'(io tl« JlI01'(f(\~ S'UIIICI/to= Jacinto Cmulido da 8ilva=Dtiz lfm'iu Piuto do . ()veral-.ll'fhl(1'
Alberto de Crll1}jlIJI! [lenriqur«,

=

Regulamento da policia especial de repressão da emigração clandestina,
approvado por decreto d 'esta data
Artigo 1.0 O L'I'\'i<,'o (lu n'l'rl':-;sao (la l'mio'I'a('/to
«lundestina,
('n';ulo pelo artigo li. o (la cru-ta de lei (1(, :?;l de
ubril <1(' lH!IH, SI'I'Ü (1 '."·JIljH'II!J;Hlo pelo p'
ul It <J1t('

refere

o ;Irtip;o 2," (lo IJI'I''','nt\' rcguhuur-ntu.
Es(c lll', soa] tem a , 'II e:tl'go :t I) 'l''''l'gllil,'ao
!los individllo::, qll!' ((,lttl'lIl {'migrar COIll pas.;:aport'
f;l1~01
OH pass;Hlo 1'111 ]lome de t 'reeil':! 1)('.'>;0:1,uU l'lll 'olltl':t\','n

*

unir-o.

'ao da~ disl'0:--i('Ilt's I"ga\'::' ('lll vigo)', fi PI')' t'g"nil':w do "II'
gajadol'(:s (IP l'llligl':lllll's
('Iande (inos I' 1'1I1'11l",,'t!or,' II,
pa,' 'apU]'lI'f; falsos, I' Il fi '('ali II 'ao da ag ']ll'ia
(1(, :.ui"l'aC;:llI, tudo nos tt'l'lllllS da l'l'fl'rida
JI'gi 'Ia ." (l, (' l'lll lIar
lllonia
'Olll as instl'lI{'(")('
'lll"Cl';lO
L' 'pedida
p ,Ia dil"'('-

~a() O'('ral

'ldlllilli

1[1'

tl';I(';'1l

jlolitil';t " ('ivil.

_\l't. :!." Pal'a () dI' {'IlII)(,llIlO lIo ~{'n i('o:
f('l'Clll " :tl'ti···o I." (' "U ~ Il1Iicll, IlIn ('I';i;

,I

{'Oll1l1li

,lI'io

p ('ial,

"

1'''111

o

II (fi\!'

C 1'1-

O)'{I 11:](10 ,1(\ !)OO"

rÓIS;

1

:1111.111111 II

2 l'lre!'" ,

C', "0111

1'0111

()

:!O ag('lttt·~, com"

II

(IP :\(

O·)(J( () l'~i

,1" !jUO.Oou

l't',j

III' :10(), (lI/O

c;t<!a'

•
IIIll j ('

réi .

§ I." .\IL·1l1 ,1'(', tUlS ()l'IIt'It;I(.lo , ()' l'IIGf'l', ('
pOllt']'; (O n'(" LI']', (', tl'lIonlill:tl'iallll11tt',
/1
J~r0l'0 ta.' I'I'I~)1'1I11111li :tl'io,
I' 'l·lu iVUllll'lIt
frcepl "TI('1a ( ]lll pO]'llInl'ia
elo
'1'l'\'i<,'1I
}l0l' 1'lIt

f't111!Il

ii,

(l(

1.' ~rie

ecretario

d'estad«

do commistas por de '-
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nhias, precedendo
accordo do governo com e-tas, e correspondem-se
officialmente, incluindo via telegraphiea,
com
todas as auctoridades
publicas e seus agentes.
§ unico. Os governadores
civis do continente do reino
poderão requisitar do commissario
os serviços espeeiacs
a cargo d'elles, sempre que assim o entendam conveniente.
Art. 5.0 Compete ao commissario:
1.o Dirigir, tanto de iniciativa pnopria, como por ordem superior, ou a requisição dos governadores
civis, o
serviço de repressão
da emigração
clandestina,
em harmonia com as instrucções
do ministerio dos negocios de»
reino, devendo intervir pessoalmente
na execução das diligencias mais importantes;
2. o Fiscalisar, por si ou pelos seus subordinados,
a in
dustria dos agentes de passaportes
011 de emigração,
1..•
galmente
estabelecidos,
podendo para este fim exigir «
apresentação
dos livros respectivos,
e de quaesquer doeumentos e esclarecimentos
relativos a este serviço;
. 3.0 Fiscaliaar, por si e pelos seus subordinados,
o modo
por que são cumpridos os preceitos das leis e regulamen
tos em materia de emigração, e da mesma fórma investigar a existencia de engajadores,
agencia.s ou associações
de emigraçãs clandestina;
4. o Levantar autos dos crimes e transgressões commettidos em contravenção das leis e regulamentos
sobre emigração e sobre o funccionamento
das agencias de emigração ou passaportes,
inquirindo
testemunhas
e colligindo
documentos ou provas que possam esclarecer os tribunaes,
e remettendo
os autos ao poder judicial por intermédio do .
delegados do procurador
regio;
o Dar buscas e proceder
a apprebensões
e mais di),
gencias necessarias para a investigação
dos factos crimi
nosos, cuja. repressão lhe está especialmente
commcttida 1
guardando formalidades
iguaes ás prescriptas
para as nuctoridades judiciaea;
6. o Solicitar dos procuradores
régios informações ác~n'.~
dos processos instaurados
pelos sobreditos crimes e transgressões, instando pelo rapido julgamento;
7. o Nomear os agentes da policia a seu cargo, suspeudel os e demittil-os;
8.° Propor ao governo quaesquer
providencias
tend mtes {L rigorosa repressão da cmigraçl o clandestina,
informando superiormente
ãcerca das occorrencias mais importantes, e apresentando
annualment
ao minist rio do' 111 gocios do reino um relatorio circumstauci
do ácerca 110
õ

L' Série
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desempenho
dos serviços a seu cargo, com indicação dos
alvitt-eiii que mais convenientes lhe pareçam para o melhorar.
§ único. O commissario de policia especial de repres- •
são da emigração clandestina
funcciona junto do ministerio do roi no.
Art. 6.° Compete ao amanuense desempenhar
os serviços da secretaria que lhe forem incumbidos pelo commissario.
Art. 7.0 Compete aos chefes:
1.o Auxiliar o commissario na execução de todos 08 serviços a seu cargo e substituil-o nos respectivos impedimentos, como por elIe for designado;
2.° Executar as ordens do commissario e as diligencias
que este lhe incumbir,
incluindo
as designadas
nos
11.°84.°
5.0 do artigo 5.°;
3. o Exercer
a fiacalisação que n'elles delegar o CODlmissario, nos termos dos n.OS 2.° e 3.° do artigo 5.° d'este
regulamento,
o em harmonia
com as instrucções
sup dores;
4.° Dirigir, cm conformidade das m smas instrucções e
as do commisaario, o serviço do agentes;
õ. ° Capturar
e fazer capturar,
nos termos do regulamento d 7 de abril de 1863, e nos d'este regulamento,
os individuos que pret nderem emigrar em contravenção
das disposições legaes, os que promoverem ou favorecerem
de qualquer modo a emigração clandestina,
e os que alliciarem omigrant s para sair do reino com infracção das
leis em vigor, participando
immediatamente
a captura ao
commissario.
Art. 8.° Compete aos ag ntes:
1.° Executar as ordens
instrucções dos s us superiores;
2.° Capturar os individuos incursos nos delictos previ '_
tos no n.? 5.° do artigo 7.° d' ste regulamento,
participando desde logo a captura ao seu immediato superior;
B.O Ex rc r, m harmonia com a instrucçõ s superio1"1.', a fiecalisação que lhes for incumbida, no t rmos dos
n. ° 2.° e 3.° do artigo 5.0 d' st regulament
;
4.° Indagar a xisteneia de ng ~ado1" s, ag ncias o
a ooi~
de migração cland stina ;
5.° Proceder a av riguaçõ
obre I) u o de pa saportes fal8~ ou qu não P rtençam aos apreaentantes,
80?1"O o deecobrimcnto das p ssoa que por ate delicto a _
jam respon aveis.
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§ unico. Os agentes correspondem se officialmente, pela
via telegraphica,
com todas as auctoridades
publicas, inclusivamente
as consulares,
sempre que as conveniencias
• do serviço assim o exijam e não estejam n'essa occasião
sob as ordens immediatas dos seus superiores.
Art. 9.° Todas as auctoridades
administrativas,
ecclcsiasticas, judiciaes, militares,
fiscaes e consulares, e todos
os agentes da força publica, civil, militar ou fiscal, são
obrigados
a prestar
o auxilio que lhes for requisitado
pelo pessoal da policia de repressão da emigração clandestina, para o desempenho
das respectivas
funcçõcs.
Art. 10.° Não poderão estabelecer-se
fóra das condições preceituadas
nos regulamentos
districtaes
agencias
emigração, as quaes serão fiscalisadas nao só pelas auctoridades administrativas
locaes, como pelo pessoal da policia de repressão
da emigração
cland stina, pod ndo
aquellas e este examinar os livros e documentos 1'0 pedi
vos, e exigir esclarecimentos,
sob p na de d sob dicncia
aos agentes de carr iras maritimas, os quaos incorrem nas
penas do artigo 242.0 do codigo penal no caso do falsa»
declarações.
§ 1.0 Ficam obrigados a submett r os referidos r gula.
mentos á approvação
do governo, no pmso ds s S8 nta
dias, a contar da publicação d'este decreto, os governadores civis dos districtos, onde ainda não os haja,
§ 2.0 As agencias anteriores ti. publicação do m smos
regulamentos
ficam obrigadas a modificar,
m hnrmonin
com estes, a sua organisação,
d ntro do praso qu n' illes
for assignado para este fim.
Art. 11.° Os gerentes
das agencias e os ag nt s de
emigração ou de passaporte
, qu não cumprir ln a" di posições d' ste regulamento,
s ruo punidos corno dcsobc
clientes, salvo o disposto no artigo antecedente
para :L!<
falsas declul'ações,
em todo () ca o ficar1'lo inhibidos <lo
exeroicio d' aquella industrin.
Art. 12.° Os engajadores
c alliciador 8 da cmigraçã«
vlandeetina Ol~ indocum ntuda, qu de qualqu r m do pro
moverem ou favor cer nu It mesma cll1i~ra\llo, (' todllK /l~
~ ssoast de qllalquer pl:!tado. ou c:\t('goril~, qu
d' t dehcto. seJatll I\uctores, cumpht'c
ou en 'ool'i<1or ~, s ruo immedlatam nt . pr sos
ntr gn
no pod('r jn<lü'iul, :\ filll
de serem J>Uludos nos t rmos do ltrti<r() 12.')
8(1U § unÍt'o
da citada lei de 23 dI' abl'il do corr ~nt l\llnO
0
Art. 13. As scnt()n~'its condl mnlltorillH do' Í1uli\' i<luos
que, estando suj itos ao l'ecrutarn('uto
militar, hworr('I' 'III

1.a S rie
m algum 11o" dclicto« previstos p ·10 artigo 7.° da citada
Ipi de 2;3 ele abril de 1 U(j, <lCV'1':'o ""l1lprc ordenar qu
115 réus Rejam entregue
li auctoridade militar para os effeito .. declarados no mesmo artig-o,
a ontrega será 'fl'e-

ua

dnada por intermc.lio
auetoridade adruini trativa, devellClo o minist 'rio publico ('11"il\1' <Í. t'omp t nte uuctori,la\lc militar copia Ut sentença, com tranr ito !'lU julgado.
-\ rt. 14. o () gOY madores civi dos districto
de Lisboa
c Porto di tribuirào por turnos aos empregados
das 'lias
s 'pr .tarias, <lU para c~, e fim dcsienurem.
o ti irviço da
(>'prdi<;ào de ]la .suportes, por man 'ir<l qne • ·ta ,(' po a
fazer a qualquer hora do dia, dCII!' a 110\ e horas da manhã até ;lS sdl' da tarde. Us referido ' cmpregndos po(1 'r:lO
ser voadjuvudos OH substituidos
n'estc trabalho pela pra<;:tf;p ligo 'l\te, (I, policia civil, fJlI, p;tl;jalll nn servir-o mo-

([erallo,

(' tenham

' arin apti( ali.
gl'aluitam 'J1t>, no ..
termos !lo artigo ;3." da cit:lCla lei de ~;~ de ahrilll· L'HG,
1\0' Il:tt'ionac:; (PIP }ll'~·t.lldaJ1l "aÍl' do r 'ino par:t as p')Sl;
;;O(;s portllguL'za
do ultramar,
cmo
,_.p ,tlillos :I'gunuo
I) modplo :Hloptado par; n outl'OS I" s 'apol'tt;~, l'om 'P. 'cpP<:,() do ,t-lIo {' (la d 'f;ig-nadto do '11, to, . "pr; 'I aul ht ati·
('ados '0111 00110 (lo '(J1npl'll'llt goV( ruo 'ivil.
!\l't. 16," () ~Q\'ern() po,lpl'ú tomar
'_'Illl ivo ú ilha
adj'le\'llt
"1
. ('''pl'cm. 1 lI(' )'t'lll'( : '() (tiI
• ':
Cl:\ o S(')'\'I(:O
(a po I'leIa
anllgl'a 'ao t'land. tina, JlO t{'l'lJlO' d','. t ' I'<,"·u!alllcllto. )lo.
Ilen(l~) t:llnbl>m incumbir ao" adlllini tradorc~ (lo ('OIH'('-

Art; lf). U

lOs

(

Inst1lallo~

para H(Jll\'lIc

s pa" apor!'

:I'

fttll('('Ol'S

n111

a

11\",

conferidos

(}II\'

pelo

l11t'sTlll

I'Pg't1I:llllt'llto

pcrtent'
., ,:trIO ,':\11 I'IIt f I' (:l(!,I'
I'
IIa
)
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.
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4.0_

1.' Serie

Direcçflo da admillislra~flo mililaJ'- 2.:\ IIfl,arli~áo

Declara-se :
1.0 Que o pão para rancho qlle a padaria militar ha de
fornecer durante o 3.° trimestre do corrente armo deve
ser pago a ;6 réis cada kilogramma.
2. o Que as rações de pão fomecidas pela mesma padaria no mez de maio ultimo saíram a ;37 réis.
a.O Que as rações ele forragens fornecidas no me 'mo
mez saíram a 274,71 réis, sendo o grilo a 206,15 róis ' :t
palha a {:jS,56 róis.

José Estevão de Moraes Sarmento.
Está conforme.

o

direotor geral,

EDIÇÁO DA REVISTA

MILITAR

SECRETARIA D'ESTADO DO NEGOCIO

DA GUERRA

1( Dl~ JULHO DE 1 96
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1.' Rorie

cm contacto
quasi constante com o soklndu,
presidindo a todos os actos da sua vida, a ello cabe, cm
primeiro logar, n'uma infinidade de trabalhos e exercicios dim-ios, por 1111111 cntechr-s , iuccssnnte , soln-ctudo pplo
exemplo offerccido nos proprios netos , trunsformar
o recruta prendo (' timido em !:loldndo disciplinnrlo, vigOl'o:lo
vnergico , phy:úl'1l c moralmente.
Descobrir c preparar para o desemp 'Ilho ele Go importante missão vs::;os agentes subnltemos
ao conuuando Ó,
na pa"" a missão mais diíflcil c importante elo officinl, Pre
tender qne o sargento brote «xpontaueameut
do meio (ln'
fileiras, habilitado dcsdo logo com todos os rcquisi tos 1':1ra
o desempenho
das H1l<tS fun 'C;Õt'k, se nào é utopia, constiVivendo

l'

tue, pelo meuos, cxigcncia dcsarrnsonda
(1(' qucm nuuca
sentiu l' se afrlliçoOll :\. melhor, talvez (lu todas as venturas elo vcrdndeiro chefe, qual a de crcar pelo svu trnha-

lho, methodo o :t]lti!lílo os proprios nu: ciliarcs d(' cummundo.
Póde ousndnmvnte nflirmar-se qlll' nüo bnstará nunca a
lt'gislac;fto, por l','('cIIento qlll' BPja, pam pl'odllídl' b01\,
qlladl'os infl'l'im'cM. Para o ('(lllHeguilll!'nto <1'( st!! J'i·:..nltado
() mais f('('llll(lanle l,:sj'OI'<;O lia dc bl'utnl' (lo ('apilHo, Para
isso, pOl'c'lI11, n '('l'ssita l'~ic (I eIW(\lltl'ar 11:1. II'git;!:H":W I'Stilllulll li an.·ilio. ERtilllulo, cm 1'l'g'l'aS <[Il(' (ll'i.·l'1ll intl'il'amcnh' (h'8:dl'l'tlllta(!:t fi Slla :H·(:rto l.clll('a!lOl'a; all, ilio, na
escola;; inclisp JUoHWl'is para o dCI'!'Il\'olviI1l1 nto (!:t in trl1('\,üo.

«(om o Hill (II' Hl1.tisfaz('1' a {'sta clupla (' l';l.o:l\'('II·. "i. 'l'll
('ia StW Pl'cS('utes a YOHi':illl\fag'l'stadt'
o,; (Iohi [ll'ldt·(·tn d,
l'cglllallll'lltol'
(!ill't'g'lll'll1
a pr' enLt' (','} It~i('ao, Em Ulll
';1.0 ti.·a<!os os pl'in{',iJlio;; f{ll ' de\'('111 111·,·tõidil' :i )11'0111)(':01)
110
posto::. 111("l'itll'(';; da lti('I':ll'('hia, 110 outro l't'1110(lt'[aI11' l'
as ('s('ola::! (l('~lill:ldllf\ a dar Til. t 1'11(',::.0 ;'l III'a('a,; (l( pl'l't,
para as fil", '1' ('01'1'0. pllIull'l' :í. l(l!"a !lU' in 'pil'o\l :tI[lIl'llt'
pt'ÍIIlPÍI'O tmballto,
.•." os t l', • as 1'11 lI':t- (. ,'UIIIO
)n~p t' 'lIl·ta 1 <jllt' ti ; Itil' 1:ln
lllllttnr EH·.I:t a pl'im im p iII \til litlli\ 1'1 ('undÍ(';LI) pI\' ~ a ('en.del· )~a (> '('ala !ti 'l·a1·l'lti~a. Pal't'('
.i1l8Io, :::)1 IIh n\ qlll'
li SlIl! 81'.111. 'elll
('ol1\'i,
i" ('0111 tl Ih I'U Ilem () (' nta ·{.l
.('
1la. toll Illlllca p:tl'.l JIl'tlllll;"Ít'
'
COItl
(~ 11tH UI'IIlt'
ol(lad ' 'o
(:-·.PI·1(·.ttos, l':tm (inll Il (·it·lH'ia 'Ihllllill'
t'
filrd: hl'Ílltp,
l' m( ISP('I\HH\'I'I
<)111' :Iqllella
c .tlnit' \'111 alma "il'il,
I ,,!ln',
(' .t'.St.l ('lIhl'a Hill p(·ito valul'o
o· , hOJ)t· tn. ~t fi • ptid,ll
nlll~t;~l', (Pt(: ~C .I't ~'('Ia . U!ll't'lll(lo 110 go to (III pl'oti .lll Jlt'
C:lpll'lto (~l' (ltsl'lplllla, 110 tino, Ila (ltdi('1l 'lO )11 1(1 t'f\i('1I ('
!la ('Ill')'glll
(lo l!OIIlIlI'lIll10,
d,'\' , vi, l'l' 'tllpt't' lI11ia,lll ('0111
ti
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1.- i'cric

Se houve especial cuidado cm assim animar e procurar
desenvolver
lIOS quadros inferiores
os dotes e virtudes militares, não deixou de ser parallclameate
considerada
e
attendida a indispensabilidade
de os illustrar igualmente
com os conhecimentos 11 cossarios para o excrcicio das r spectivas fllIlCÇÕCS,sem >xagerar, comtudo, os programma:
de instrucção.
Sob esta orientação foram remodeladas
as -scolas para
praças de pret. O curso para cabos ficou agora dividido
em duas partes: a geml ' u mesma qu constituia o pro·
gramma anterior;
a especial, que é rcatauração
do regulamento de ] 87~), ficou constituida pias matei-ias que formam nas companhias ou baterias o programma da instrucção
individual dos recrutas. Nada
mais elem ntar, nem de
mais indispcnsavcl
se podia exigir d • um cabo.,
,II· cstü
destinado pela natureza das suas funcçõe a ser fi primeiro
in tructor elos r crutas, justo ~ qu primeiro demonstre
saber devidamente
aquillo que tem de
nsinar. E, por
esta fôrma, e pela
xig neia da propo ta do 'apitiv) para
a promoçao !LO:; po tos de cabo, fundada cm manifestas
disposições de aptidão militar, se affinuou e robusteceu a
orientnção, mais acccntuadamcntc
des nvolvida na promo<;ão dos sarg nto , 110 fazr-r com qne a' qualidades
militares entrem com condigna influcucia na apreciação dos
meritos de cada candidato.
Para a Jlr01ll0~1~0 a 'ogllndos !:\:u'g\'ntoi:>c ssa dI' H 'r exigida qualquer habilitação litteraria quo não ~e.ia o curso de

a,

cabos.
Bnstará

pOsto, para
tIos JHU'a, u
obrigaram

uma judil·iosa H I 'c<;i~ono' ('oncUI"os para aqll lk
'ncontl'1Ll' individlloi:> sutHcil'nt 'lU 'nt(' habilitaeXül'C'l'!'.
I )plllnis, <1(':;<1\, qu as 'irculllstnm'ias
a r ~tl'ingir as hahiljt:lçOI'li liHI'l'arias para pri-

nH'iro sarg-ento, tornava::;(' Í!HliHI)('lls:t\'el adoptar aqul'Jla
}Jrovi<1elleia. A organi tlaçi\o (la::; H 'olns 'cIltrac , colll IIIll
l'llr~O (le (lois allllOS para hnl.ilitac;: () (1\1prilll ,iro slllw'nto,
ohrlguu a afa. tal' dll. iileiras IIIlI nllllH'r tI () (·ollsi<l\'l'II\'l·1
cIp . ::;a1'gl'utos que a situll<;i\.o se uão po<l ria lll:lllt 'r por
maIs t mpu Sl'lll (lamno imporluntl'.
. :·0 allUo I ·<'ti \'0 til' 1 ~Hr)t H!Jü 11lI\h'i('lllal':lm-~c Ilas 1'('h'ndas
(' '('olas: II ('ugt'lllll'ria
15· (I· IIrtillH'l'ill :Hi' II·
l'lwallaria, :~(); dI' ini"lllltel'~:t, 1l:1. ,\11 to(lo I\14 8:~I·g('t~t()...
Al'~lIah~len(I'. CflU\OIllllda fi- '(IIIPllt:lIl<10 1l(11I.11'8 '111'
dI'

·1;~~I.hl'l'ltl,~h;

(I

dI' cavallaria,

E, nan oh~t:Ult·

8

21 ; (1\1infantt'l'ia,

rem atlsim

l'

'lativHnlt'llt

:

7. Total,
lHlll1

1'0-;0['\
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o' alumnos das escolns C mtru ti, demonstra a experien 'ia
(lue elle nào tê m ba stado para P" encher todas as vacaturas de prim iro' sargen tos,
A .tualmcnt
o numero de segundos
arzentos
cOJU o
«urso do 3,0 g-mu da
!'eolas r 'gim mta .s, habilitados
para s '1' m promovido
a prim -irus 'argento , ',: cm ngl'nh 'ria, -1; cm artilh ria, 14: em cavallaria, li; e nn iníant ria nenhum, ]lor estar III promovidos jA todos os qu'
Hatisfazimn ás olldi~õ 'S lega
da promo 'ao, havendo vavaturas (lU \ nuo podem, portanto,
01' preenchidas.
DI~
ondc resulta a instant ne '(", idade de pro\' r de r III dio
prompto a similhuute situação , }l0l'(!l1 a falta
sargentos
110s corpos traduz-se praticam .nte Ul gl'and
mbaraço
para o I' ~lIlar funccionameuto do erviço militar 's,
, EStia falta mais H' aggl'1lva. com a quantidade ,II' impctllllll'ntoH a (111\' tem ohrigallo a orenni açào de diversos
I'rviços militares
a snlistituici«
1'111 outros
do p ssoal
vivi] ou reformudo por cabo'
, al'g nto na fft'ctividad'
au s 'rvit;o,

a

1

Os

fic. I'Itm tl'ani'icl'ipto ,:to, talvez, Il. me's p:l.l'I\ a pro\'i(lcIH'Í:t' propu 'ta :i c Il~l(l'I':Il:ao ,1, \'0, ~:t l\Iagl'statl,·,
Pr(lClll':lllrlo
vital' () afa 'tatll 'uto da' fil ,il'a
dI tão ('oni,II'I':t\'1'1
nUIll 1'0 de ~:\I''II tos, lião ~(ímcnt\J ' I' '(Iu:ódo :t UIIl ,'I', os (loi~ anoos (1'1'
Ol'loaUl o aditai t'ur, o da' l ('ola (' 'ntl'lll " como ' I'~tal> 'lct· (pte ,III' t1(Ju' cOII.'tiluillrlu apl'lUl
hahjlit:tção 11
pl'Ulnoçao pam a ('la'"
IIll'no' lIlIlll"I'O,:\
di' ::\1'1; 'Iltos,
Isto é, pam o' arg 'Hto ajullanÍl"
'I\l v,,''' d
o seI' !lara
\l
prillleiro
:lrlT{'nto', l'oino pr 1:1' \\'1 a ll'gh.la~'1 O a 'tual.
O ('UI''o <lo 2, gl'au I'e"j(lo na, ""l'o!a:i r ri1Jl. IIt:!I'!; pa1'1'('(' ('on<li~ãu lia tallt
pam habilitar hOIl
' arg'l'lltos, dI', ,li 11111'
tf\l'llIina a )lI'(lIIlIt~1 o II
pu 'to I'UI'
, I'ala ,I allli~lIilbHI \ ,I
tu !'I,I. '(' 11)\'0 1'1'01'(\:
,1,
,1""1;:\0 1'01' III 'io ,I, ('ont'lIr, I) 1'lIt!'1
"'111\(10.
to, ,CUIIl aqut'lIa ltabilit:lI' U, ('uneUl'
(11l qll\
a
1I11lttar cltlllinllHI' i II atlirIllRrI' )11111U lIIai
ti, ,j
11.101'

11\1111('1'0

!la

qUI!

'.i lI~iifi('a~o

f

I'

(I

{l,

I

Ilwnto (11'IJI'\'POlllil'l'Ulll'ia,
Por 'sta fÚl'lua, 1\ r( illl '1\10
I Il'ot!' III, l' f'l111<tu 'III 'in tl'lI:UII o di\' r o gl'llIlu:\(!(l ati"
:lo P'~to ,h, }>rilll ,iro ar' 1110 (I, Il\'uh-I'r\llo1lIl,lhfll' (~
I' 'llI,l'lto (I
(I'm ,c cl II
l':LI'l'!IIC(1
IIIl'lI Ít' '
ln('llt

"

,Clll'pOI':l<;:!I,
1\':1111\l1tl'
•

, C01ll

o qll

I'
(O

futul'
II

1

llUlU

(I

1"

'nda lIIilitnl'

tl"I'III-

l'I. to
.
IIII'
'
tI!'II')tIl'I'
,
~'I!
• \'1 'OI'H1':~III li Ill'm 'Vil I' () ·on. ()III'lItp-

I' 'IP
, I'mil
'I
P t'ÍI\'O
(lotl1pt~t tl('in ( u

Il (I

I·
• o,,(IIUU Iru
H ultl'lttult~ p a

()

- ~ li' III t'lJlpI"Pg'

.du
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K,0
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pelos reepectivos superiores para a sua cnustituicão. Os snrgentos (1ue n/LO sentirem
em si folvgu para iuniorv
«ouuncttimentos,
terminarào a sua carreira em primeiro sargl'nto,
situaçào modesta, mns dig!la. honr.ula e st'lllpre
«onsideratla dos superioros. Ao,.; qUI' tiverem al('nto para ir mais
longe, aspiraru]» Ú Ill'ol11o<;ao ao ofticialut»,
c: 'i,"'l' ~e entào
um complemento
de hal,ilitn<,'õp ([tiO oflo r. (:a novn g-ar:\I\tia <10 (lue podcrào ('UITI "f!ul1Lll'l' à,' I'xig"PIll'ias da , itua '1!o
a qnl' aspiram.
Es:;;t in::ltnj('~ito
st'!";Í, ministrndu
uin I1lIl
curso especial.
J'orque ll~O podem ser nmuernsos
os ,:U'gl'lItll'<
11111' II
frequentem,
visto ('01111>hustn qll\:l a ('11, CUIl\ orrn <1111111111mente o nll11101'O prociso pm/l preencher a, vacaturu
provnv«is durant«
() anuo imnuxliuto
nos qll1l(lrll~ <10 ~al'g('lIto!'> ajw1ant\':-4;
por<)lI' (' ti, IH'('(,"fiidad\' ll: o HIli-\llll'lltal'
dcspoz. R, nn tex ('OIlV'1I1 l'\'"tl'illgil-HIi)
l' jlorqtl\'
us l'Oll1!1'
chuen tos tl'e111l1(,OS g"pra('s "':t<l 0;-; lllC'.'ll1U~ [1:1I'<t tll(1:t" :1;-; arma,;, ('S, l' t'lIrK() fi('J"i uni!'(). ÚlIll' ,joll:llHlo ,ÍUlIltl (Ia (', (ol:t
pratieH <ln infanteria,
apl'llHti pda ('Oll,;id('l':I()O
dI' apl'()\"(,jÍ"lr 1I11l l,(lili('io
\' illstallal:Il('s jA ad('<jll<lda,
:l \'1O~e lim.
'enll1l1l1 dOR ontros
('sta],el( 'illl('lltllti
('pllW'n('!'\'
a (':-4[('
pOSSUI' os allljall11'n!o
l' 1"1'('111''(I, llIakl'iaeK
jn<lifip'l1 'lI' l i
para )"\'veber a 1I0Va (~('IlIa. que cll'\'P ('r fl'('lpll'ntada
]lOl'
:>(1 a
!'largo '11101\ (tu t()(la~ a. :l1'IlI:tK. J>('lll ('()Jltl'al'io,
H I:>
cola pratit':t (](' inl:l1ltpria) (!lI(' (tiHpOI' d., !I0!'llIitol'iIlS,
UIIlas, l'el('itorio
e lllaÍL'rilll de toda a e p,·('i\' ('tIl'I", Il(J!lll('nks
a mais {h· 100, arg<'lltos, lldO prel'iH<l <1\' faj!;('r II minima

no

(le"lll~ha

011

P()(ll'l'ia

('sf()r~1I para a iii tallar.
COlll hatL'r-:,;p n idén da l'OIl('l'nt !'a(:ao das

(PlII tl'(1

obj, ('(',to IlP qlH\ o a 1'ntof; 11(, ('IIg'l'nheria e (1(, nrtilh('l'i:l. d( I'Itin:\1l(lo Sl':t
('1'vil:u:i (' ]ll't'i:w I 1(11:\(" o,' propl'ins
do' 'l1l1J(11'1 s tia pril('a.'
<1" g'1l('l'l'a o allllo,oal'il'l' I pl'(·t'i :lIn de pl'pp'lra(: 10 !(,('h!lil':l
e, coi:!:,; {'('lllr:Il'S

Ol!l IUlIa :<lÍ. colll

a

Ir

Upplclll\'ntar

:'L g"l:l'al para a nlltl':lS al'lIlm". () J' 'paru telll,
fllllclanH'nto,llla
1m ,ii' el' ('()nY('llil'llt 1111 li!"
'III olltI'() 1'<'gldllllll'Il!U. ('oIHO Ill'IIhll1l1 PI illll·il'(1

na \'('r.tl:uIP,

att«'lI(llllu
,:ll'gell!o
podl,,':í
<'I' PI'1l1ll0vi(lo:
(11H) al('m da habilita(',1U do 'III'

. 1o a

l'OIl('.()!')'I<

Hill

pratj('1l. lIa

na

C

('oIas qll.o

I"d (,h ,}' a
Il .~,,~o lla

(I

arg('lltll njndallt'
I ('ola ('~lItl'Hl

<la

. I o ('ompIPt,) (k

})(lI'IO(

al'ma,

OR ,argl'!ltoFl

'rú

iII

tl'tII'('1 ()

dlll'alltc
1\
('
pl'l'iodo
.II 1'lIg('1I1ll'I'ia ' '11tilh\'I'ia

Iwlll

'

It-nha

11.1 (.
!l'('

II

('(1111
la

I til

t,'('hJli~'a indi IH'11:1\ I I':lra (l (I( 'm(".I,Il'I·1 I'
(Pi!' Ih' 'Olllp ,tir,) ) ('()!lJ(I
()~Il'taC . 1." po)' ('~!it form:l. jm'lI:l- I' ditolH II :1\,(,1 ol'g'aJIl:-:lt' para l':lda lima d'aqlll'lla
: I'llla' IIIll l'IU' o <'qui\ aI Ilt'
11l~,tt'II('<;~
o

, fllll('(

()('H
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crie

REGULAMENTO GERAL DAS ESCOLAS PARA PRAÇAS DE PRET
CAPITULO

I

SECÇÃO UNIUA
Das differentes escolas e cursos livres

Artigo 1.0 As escolas destinadas a ministrar instrucção
ás praças de pret, com o fim de as preparar com os conhccimcntos
indispensaveis
para pod rem as cnder até
official, denominam-se:
Escolas regimontaes
e Escola centrai de sargentos.
Art. 2. o () ministro da gu rra, por propostas dos com
mandantes
e directores
dos diversos corpos do xercito
e estabel cimentos militares,
informadas
favoravelmente
pela auctoridades a que se referem o artigo 3.0 e seu
paragrapho, c motivadas em offer cimento de algum of
ricial, podorá pcrmittir
a abertura
de cursos livres de
quaesquel' disciplinas que n110 sejam professadas
nas escolas organisadas pelo presento regulam nto.
§ unico, ()s (·\l'·sos referidos serao independentes
<las
escolas regimentaes
ou central,
<llwPIH10,
comtndo,
1Ibordinarcm-se
essencinlmcnte
:is lei c regulamentos
g~'
raes do serviço (' disciplina do «xercito,
ao regulam nto
especial que, pal"a cada um d' ellt·s, deverá elaborar pr!'viamcnte o commaudantc
do corpo 011 director do «stnb lecimento onde esse curso se pr tenda organisar.
Art. ;>.0 Aos commandantes
g raes (las urmas eomp .tl'
.'1. superin tenrlencia
em todos os assumptos
relativos
:ís
diversas ps colas para cabos I' arg ntos, aos cursos livres
l' :\s bibliothecas,
8('111 prejuizo
das uttribuiçõe»
qllO, peln
disposiçOt's g"Pl'a\'s c pelas pr -scriptas no present n-guln-

monto,

inlx-m ao miniatro

da

gW'1T:t.

§ unieo. Igual compctoncia ('all(' ao cirurgião
do <,."pl"(·ito ('om r ':;ppito IIS l'. cola e biblioth
wula8 IlO pt·s onl II\' IUHlc militnr.

CAPI'I'ULO

na.

-m (·h ·fl·
,lcsti-

CI1S

1l

'''I('oln. rt'gllll('nh\t'

SEC(:3.o I
Organisnção
tJ

Ad. 4. As p8colns

l' •..im

d ·~tinn<lus :
1.0 (·tU"l:io-A haLilittu;:w

·ntal'.

COlll}ll·phPl\!l'l1l ,l(li

cursos,

para

prim.iro

l'l\ho

j
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2,° Clll"so--A habilitação pal'a primeiro
saraentos.
1.0 O 1.0 curso s rá professado :
(() Em escola r gim nta 'S orgunisadas cm todos o corpo do exercito, bri .. ada de artilheria de montanha, companhia
indepcnd snte , ho 'pita
militares p<'rmun ntes
de Lisboa' Porto, pr sidic militar, d -pusitos disciplinar 1;,
cu a de r clusào
quae qu 'r outros -stabelccim -ntos m
(lue II gov mo a auctoriso ;
b) Em (''cola provi 'oda
.stab ,I -cidas na unidades
:lql1artela'la . fóru da s(',d do re~irncntll:,
IlO· d .tacamcnto' 11 commnndo d' oflicinl , qU:U1<1oa durnçâo do 'rviço
l1;ll~ '.ia inferior a trinta dia
l' haja () ,I 'IllCIÜOS ncccssarros pum o nsino.
§ 2.') O :2.° curso :; ·l':\. professado nas es 'ola regimenta·' orgalli adas cm todo' os corpo. do -x r .ito, brigada
d{· artill: ria <1' muntaulia,
compauhias de artilh -riu d
gUlU'nil,'ao c qual' 'qlll)I' -stabelccim mtos '11\ qu o go\'crno

*

u nuctori ..c,

3,° 'a l'(\C'ola n-gim utal d" cng"llh 'ria' 'r:'t org:lIIi~ad() UIll l'urso I '1\1 'lItar ti ' cOIl~trlll·\õe·, com matricula
taclIltativa para li pra~a' habilit:ula,
'om li ~,o \U'!'iO,
t( 11<10 pur objc ,to }II' 'parar apontador
SPI'\'il'o
,le ngellhCl'iu militar,
§ 4,° .TO ho,'pitul', lIlilitur , }lermllll '!lt,· d' Li ·bo/l \'
Porto i:j('I'<lO tamb 'JIl organi 'ndo l'ur o. ,I'm ntar'
de
l'llf('rtn,eir()~, tendo pur ohj ,to mini, traI' " indi PI n,'aveis
('onh, ~11lll'nto t, '!tnico, ti pl':l~n' da 1, a 'oJnp:lnhia da
alllJ1ltllbtl':ll,'i\o militai',
Art, 5,° (). cOllllIlandant'
('onc'(IL'r q\l' o 1,° \lrso. lia
(,Ol\~pal\hia Oll u: t\'l'ia, por p'I'OpO ta do ('Ollllll:t1Hlant'
do
r 'gltll nlo, UIt ada l m d'elar.l"
<lo l' II ctivo. 'apitàl'. ,
Art. ti,O A praça (la. guaraa muni 'ip.l('
(h'mo llIatri 'ltlar'l:!l l'tIl rl'wlqll'r da '~('oh
t' tahl'l
('il!a
na I"d' do
1'11 r
p di\'o (plarh'l oll na
(' 'lItral dt' 'lI'g '11(0"
no tI 1'1110 (1',' ti' l'l rulam 'llto,
<piando () I' '(Pi 'il':tlll, P la. \'in. COlllpt't 'nt .:lO
'olHlnandantl
gl I'lll' <lI r p' ,ti\'lI
J'lua.
I)

n:\.

'1':
Do. ma.trlcut

li II

nos dilferent

Ar!. 7,° A lIIatriCll1a 110 1.0
os mail!' ho qUI ,!lO nli tal' '10'

our os
r

hri

li

r

tori p 1'11
'ito,

( O (',1'1'
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1('

nl\u :tlll'l s 'Iltnrl'))\

a ('('rlid~()

ru-

('0111as halJilit:u,'ol'

qlll' ('Omdl!ll.I'l!1
a parte
gl'm! do prugralllllla
do 1,11 ('\11'):\0, podl'l';(o sulicital' pal',t durem
a ]lrll\'a dOI:; :iI'\1. ('ol\hl'eilll m lus , ,I'gllidamente ao nlist.unento , sendo di"pl'IlSal1oR (la lJl:ltri('llla,
SI
a mesma },ro\'(t for f<ati"fado)'ia.
Art.'.u
P:L1'!l os dJ'eito:,
do Hrtigo :11I1 'rio!', os ('Ollllll:lll-

dantes das cornpnnhias
nu
coronel, torlo ()S sabb.ulos,
me:

ti

~

cllll'.lll!e

Latf')'i:t~

duas

ma(l'il'ul:tn'::;

~jglla\I)t'f!

semana : a prhncirn,

:t

:t Hl'gllllda,

(l(H

ao

'nt)'I'g,II';to

)'I')a~(Ho.'"

dos

Íl'lIl'l1tf

o

('0111('11(10

111:t11('
,!Jo,

no-

ali, (ado

d()fI julgrul«

:lIlall'llabP(I)";
ler, I' ('1'1 ver ('
hl'lltil'O que o Jll'O\ I' ..

qtl<', d('lllOllslralll!t1

::;;"101'

nno Hill'!' cutvtu docuuu-nto :tllt
E"ta, 1'.. 1, (;"(':; ,1'1'.111 l'lltl'q;n',
110 11)I',1Il0
dia ao rlire
ctor da esculu.
~ 1." Na segllllda fl'il'a illlllll'lli:dn,
II ,)iJ'I'('!III'
(la I' ('ola
('lIntar,

f'llni tuatriculn
r os lIIflllCl,hOtI ('011 t:llIt(
da Pl'illl('jl':I 1'1'1:tt;âo, e {) (la !;1'g'lIl1da '1111' IIlO, h'I'III. II I' 'Hill
a 'III n
IIhIllPttCI'.\,
IlIO tt'I' ('II11It('('Íllll'nto
11m 'il'lIt
dn III I 1'111
pJ'()t'l's~:1da.
!lo ('III' II t'l"llIt'lIbll',
Entl'l gal':l illllll( lial'l
1lI1'IÜI' lia
1'('I'('tal'ia
l'I')'\I'~lo du' 111:1!l('(1)0, (1'11' lIlall'i('lIhr
II fhu de f:(,I' {Il1hlieada
('III OHI( III 1'I,~ilJll'lll!lI,
~ ~," I>IH mll11('l'h,)O!
(]III' ,ali tiz '1'1111 :i }ll'lIva illdi('
la
no }laJ'clg'l'ltpho
1Il1("I'iOl',
• ' t;ll'llllllill'A
11111:1 I'<'fn 'l'O,
')lI
se1'(1 l'utn'glll'
lia !S( 'l'l'l:u'ia,
para llO li )'0 <1(' 111. tl'i('lI)I
H' 1111':lV('I'h,:n' a ill~t 1'11('('110 di'
1"1',,
I.'l'l'\'( I' , ('0111111',
.lht. ,!I." E t:li'llltali\'i1 ,I fl'1(fllC'Il('in d .. 1.° ('lll' o:

1,° ~
~.Q

~

3,"

\

:

Pl',tI"l

}I,'al"I'

1\

lllli~II,

dI I'l'll
(lo ',' 1'( ii,
til' 1'1' ,I d .gll:mln

d

tin:llla,

J\l't. ]0,0

(,i t ohrigutol'ia
dohrar

d ..

li'l

('

II "I:

fi

',II;

da

adllli

ao

;i (

1l1<ltl'il'1IIa da
Plla

;'1

T 'f r(' o p"(' t'nte /lI'ligo
[\8

III) ..,." (\

\' lilllituda

1'11111,

d,

qll.1111111 (I lllllllt.:IO

fi,)'

IlJlel'i

I' ,I

IdlllllllO

trillta

O t'ill('(1

"( fllIl 11

'olll
o l'lIl'

o

ri

-Iru cm til I'"Ill II , ,

. \rot. li," A, prltl't\' (llH' (', '!tlll' III iIi h,thilitndn
(' III
1,° ('UI' o pudl't"to, 11.1 I'p !l'ha Ill'ollri;
I I. tri '111:11' '110
') "
.
I I
o

111'.11',III

~, , ,l'

a ~lI,1l o ( ('\)

da

p 'divas ('l)lIlpalllrin.

1'1'

CUI
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l
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'I'ipto
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•
IlIIhilitlld.t
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§ 1.0 Na escola regimental de ngenheria hav rú, mais
um professor para o curso lernentar de constrncções, e
em cada um dos hospitaes militares permanentes
de Lisboa e Porto um, para o curso elementar de nfermeiros.
§ 2.° Nas companhias d artilheria
de gnarniç~ão e :?a
e :3.a da administração
militar, deposito
disciplinares e
casas de reclusão, a direcção da escola ficará a cargo dos
com mandantes reepectivos,
dos directores dos estabelecimentos nos bospitaes e do subdirector
no presidio militar.
Art. 15.°
director da escola regim ntal Rcr,í um capitão habilitado com o curso da arma, e nomeado pelo res.
pectivo commnndante geral, por proposta do commandante do corpo.
§ L" Na falta de capitão habilitado com o curso da
arma será nomeado o tenente mais antizo d vidamonte
habilitado.
§ 2.° No impedimento
temporario
do director, o ommandante nomearã quem o substitua
provisoriam nte,
dando conhecim nto ao commandante geral da arma.
Al't. 16.°
professor do 1.0 curso é o capl'lIao.
§ 1.0 Na sua falta ou imp dimcnto tempornrio, S d encarregado
do ensino Hill aspirante
a oflicinl, S:ll'g nto
cad te, primeiro
ou segundo sargento hahilitado com o
curso da escola central ou, não 08 havc ndo, habilitado
com
2.° Curso. A nomeaçao será feita pelo couunandanto
do corpo, precedendo proposta do director ela vscoln.
§ 2." Nos hospita
militar s permanonto», o ('lIp Ilão
r 'gerA a parte g ral do curso; a parte specinl orá r 'gida pelo profesaor do curso elementar d cllfrrllll'il'o.
§ 3.° Nos hospitaes militares permunentcs <lp Lisboa l'
Porto, não hav ndo praS'as habilitadas da 1.:1 companhia
da admini tra 'ào militar, :t JlOIlWHÇltO St'I':i fpita 110M termos <lo § 1.0 pelo ('olllman<lantp da divi ào, Ill'('Cl'(]('Il<lo
proposta do <lircl'tor do hospital.
0
4. O? moni tOI'Pi-l (lo 1.0 ('I mm, CI'I:lIH!O lI:to !l0Sk/UlI
Hei' . ~s('olll1dol::! tllltn' OH altllllllOi:l, 1'1':~O ('ahos OU sllldallml
hahllItadoi:l ('om (18SC t'1Ii':iO,propostos )H'lo t1il't'(.tO!·, ol1\'i(lo
o professor,
l1ol1lea(los p 'lo cOllJlIltlll<lalltp elo ('01'JlO.
,A;·t. 17. O }lrof!'8sor <las ':'l('olas provi ol'ias . l'rA 11111
ofllclal !:lUhlllh'rllo 011 s:trg'Pllto (ll'vi(l:lIllt'lttl hahilitado,
nom ndo }><,Io('OlUIIH\lHlantc do dp, tlll'aIllPnto.
§. uni('o. Na fid~1t eh· iJl<livi(lllo. habilitado., o '111';0 !H'r:í.
1:('gHlo pelo proprlO COlltlllaIHll~lltl' <lo clt'sta(.:tll1l'llto, ali 'ilIado )leloH mOnItol'CI:!1l ('es~anos.
Art. 1 .0 O !>I'()ft·.sOl' do ~." cm. () Sl'l'It 11111 (Il1il'ial sn-

°

°

°

*
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bnlt mo, a pirante a oflicinl, primeiro sargento cadete 0\1
primeiro sal'g nto habilitado
com o curso da
cola c ntrai, propo ·to pelo director
nomeado pelo couunandaute
do ('orpo.
L" O profes «r do curao I mental' cl con trucçõ :.;
pr;\. \1111 oflicialnbalt
>1"00,
nom ado cm id ntica condiçl)e~.
~ 2.° O profe SOl' do urso
I m ntur de enfermeiros
será um cirurgião ajudante, propo:.;to P lo director do hospital c norn ado P lo cirurgião em IH'~' elo ex ercito.
Art, 1!l.o Os commandantes
dos corpo
enviarão ao
ommnudunte
gcrne
da: armas propo ta fundam mtuda
para a exoneração do dir ctor da l' Tola r gillH'ntal l! do
professor
elo 1.° urso, se st for
':lp!'llao, fJllalHllllltlO
Il\Hllifestl'm
aptidão para o d •. smpeuho (l'afJlI(·lIn íun '<;" is.
A propo ta d e: «mera ': o elo 'apcllão (!t·\"t'l":l S '1' imm .
tlintam -nte commuuicadn
li :('('rl'llll'ia
da 1;U r 1"<1 , para o'
fin
.ommandun t •. <10'

*

nomeando

(1'lrm
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artigo 4,0 do l'L>gulamcnto rlo ~ 1 elo dezem ln'o ele ] 88G,
para a couccssão (la medalha
militar,
Art. 2:Lo Quando Os cursos a que se refere o artigo 2,°
d'este rcgulamonto
tenham produzido resultado util, serú
applicado aos respccti \'OS professores
a doutrina
do artigo 22,0 c seus paragrnphos.

Attribuições do pessoal

A1't, 24,0 Os commanduntcs

dos 001'p015 inspeeciunurâo
as eseolm; J'('g'illlt'lltae:4, cnYial1!lo aos (,01nmnndantcs
gel'a('" r 'slW('t ivos as propostas
ljuc, s(lLrt' melhor.unentos,
cuteurlcivm
(,OllY<'lli('ntes ou lhes sejam "}lI'l\sentadas }lvl,oS din'l'tor(>s dns mesmas p,,('olas,
S unico, E da compotencia
<los mesmos
coumuuidun tes
ou directores
de hospitnes Iixar a di~LriIHli~':r\) RI'IlHllWI
c
os ho rnrios (los H('I'yicos escolnr '8 para o,", (li \','r~OK ('111':-;08,
Art, ~;)," Aos dil'('('tol'es
<las «scoln
rl'gillll'lIl:II'S
corupetl': inspccciuuur
l'l'g'ltI:II'llll'lll('
o r-nsino ; illdilgnl' do nproveitumento
(los alumuus ; inforrun r o vounuauduuto
dl~
corpo (11115prllgresso:;
da ill1'ÍI'I!t'!,';LIJ;
jll'OpOl'
a snh:-;titlli(;;LO
doo; }i 1'0 fl'S:-'lIl'l'S , quuudo
tcnluun
d\>:-;JlI01'(·('j(l.. dll ('Olll'('ito
ant .riuruu-nto
Iorrnudo ; jl1'1IJl1l1' as :11ft 1':l~l)l'S lILl,is:1Il des('Il\'II!Villll'llto
dil inf'tl'IIl'l.,':L1I
(~ :lo 11ll'IIIOI'H 111l'1ItlI da (',;eol"
;
Vl'l'iheal'
() estadl) do lllat!'J'ial da en'ola I' da bildiot!lc('a,
I'
pl'Olllll\'C!'
o SlJl! <':Olll.!I'I'Lo OH l'uhstitll i<;i'lo; I' eOIlt'I'I'i l', 'JllTIm, a (·,'actidi':.o (IoH lllllppm; L' 1'( gi tos 1I~l'olill'<> ,
S unil'O, 1 'o !illl (11' ('ada anllU !l'di\'II, f'lIl'llIlllnl':l1l lalllfl'eqlH>lltell1Cnte

Il\'lI\

(lalltl'

UHI

l'I,lattll'Ío

1l('t'inLII

g'l'l'ill da

p,ll'a

('H\ iHdo :lo

SI'L'

do

C:1I11ll11:Ill-

<lo 1'\' nlludl
tinal IIOti I'"alll('';, .1('\'1'11(10 o 1'lllIllll:lnd:lIll('
do corjlo iII 1<1\'
lIIal' o qUI' se lhe ofl'l'l'l'('('1' ,OIIl'C o a::; 'lIl11pto,
, .\rt. :!Ii-,: (~s pl'ofl's~ol'l'S tf~ 'III a 1'1' !,Oll ahilil!ndl'
do ('11~1Il0 e lia IIl8l'qolll1:1
Ha,' allla
I' t J'ah:dhll
jll'!lli('lIs, ({1I11 IIH' '
fOl'em l'l'~p('dIV.lllll'lIi.l
('ollfiallos,
J\ ' i tirao :I tll(las:l
liI,'lIl, tlli' lI'iL'a>! I' I'l'ati('<I', I' 'I\ellt:tllilo l' lilZPlldo I'. 1'('lllal'
o:;

l'\\f\l'f,(,ti\'oS

lllappa!:l, fIne

:t1'llJ:l,

a(,ollljlalrlwdll

llln!,!,a

f(ll'lllltlm"Lo

}JI':lgl'illlllllUS;

1111'S fOI'L'1ll Sllpl

l'illl'lIll'lltt

I

I'

ti 'sigllilrall

IIS

"if"illl1 ,

.' 111111'0, (l,iI 1I11111itlll'!'S
('uadjll\'1l1'all
li
prul'. Ol'\, 1'111
t~du::; III:>,,1'1'\ I(;(li'! «()Illi;tdll~ ;\ t:i1l1l I',' 111>11 tl,ilidadl',
('Ilidll]', o (ln 1IIllIH'Z:L da ('a ',H (la :1\1la l' 1I11l11ilia; :tI'I'!' ':111.11':,11 11118

IlIgan's
t OS C

pal'a

'I

111<11,

LI

H;sl)
'

dl'stlll;1I1o,

'Jl'cLII

Cllll'l'

(J~

'gados

li\ 1'1

IlIutldl)
'l

110 L'II

iUI),

1'11 t1'1I1l111l-

1t

~E('I,'.\() v
Da constituição

dos curaos

curso d(' halJilitnç:., para prim -iros cabos
'olllpr ·1)('11 !Pr{l uma purt
g;('l'al outra t' p -

rum

11

cri-

<')

• III

II

«lo

11-
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i) Serviço de maqueiros.
As matérias referidas constituem a primeira secção do
curso elementar de enfermeiros a que se refere o artigo 30. o
§ 3.0 No presidio militar o curso regido na escola será
constituído pelas materiaa que for m indicadas no regulamento d'aquelle estabelecimento penal.
Art. 28. o O 2.0 curso, de habilitação para primeiros
sargentos, ccmprehenderâ :
(() Noções de grammatica portugueza ;
b) Arithmctica
pratica;
c) Noções praticas de geometria e de desenho linear;
d) Noções gemes de chorographia e historia de Portugal, e de g ographia physica o politica;
e) Noções esscnciac à ori nta<;i\:o o I itura de cartas;
f) Legislação
administl'Hçào militar;
.r;) Iloções gel'll S de hygiene militar.
§ unico, Na Ill'tilherin (' cavai lar ia, o curso compreh snderá ainda noções g 'raes de hippologia.
Art. ~9. () O curso elementar de constru 'Soõ '8 abrang 'l'tí ~
a) .Maicl'iaes de ccnstrucção ;
b) Machinas ;
c) 'J'ol'raploJJag-ens;
d) Trabalhos do construcção ;
e) Quarteis ;
f) Orçamento e contabilidade das obras.
Art. 30.0 O curso elem ntar de enfermeiros constará d
a) Noções de anatomia ;
b) Noçõca de physiologia;
c) Noções de hygiel1l';
d) Noções do p qucna cirurgia;
e) Serviços hospitalar '8;
f) S rviço sanitnrio do campanha.
§ unieo. Es(p ('UI'SO S(Orll regido
m duas sccçõe , uma
destinada :í }ll'l'p'U'a(·!to dos primeiros cabo, outra {L dos
sargentos.
)0\1<:(;(:,\0 VI
Duração e regímen dos oursos

1.:'

Art. al.o O
CIlI'Sf) s('r(t pc rlll:llwnt " intl'I'I'OIllIH'IHlo.:-;ü
npelllls por motivos <1<> fOl'ça maIOr (' rcabl'ilulo logo (PI
('stes cessem.
Art. 3:?,o Nas escolas rcgim'ntacs, o 2.° 'III' () IIhl'ir:í l'1It
1
novembru tCl'minml<lo m in ,u jlllJlO (10 IllUllI l.'
gumt(>, sendo ·sto. III °sma r gm npp!te:l\,('! aos (0111', os el
~(O

o_
o_

La

377

ORDEM DO EXERCITO N." H

crie

mental'

s de nferm iras regidos no ho pitacs militares
perman nt s d Li boa
Porto.
§ unico. Na escola r gimental do regim nto de eng(;·
nh 'ria, o 2." curso abrirá no prim iro dia util de julho terminando no ultimo d f ver iro eguint ; o curso lem ntar de construcçi]
com <;::tráno dia 1 d nov -mbro ' findarú no ultimo de fever iro do anno seguint .
Art, 3;3.° A8 lições th orica
ou pratieas do 1.0 c 2.1)
CUl"08,
d08
Inu ntnres d '011 trnc<;õ e -nferm iros,
stw diarias,
om exc 'p~ito <lo domingos, dia umtificados,
dI.' grande gala c de luto nacional, c duram,
m 1'(' ''l'U,
horn e m ia. 1 o C\1l"O U enferm -iro II lições da parte
g mi p d 'rito alt mar com a da parte teclmica.
~ 1.0 A li 'Õ) praticas podem durar dua: horas, quando
as euuv 'ui meias do .n ino a 'sim o indiquem
ja urdeT

nado P 'lo di!' ctor da
l'

scolu, pO!'

1'l'Opullta

do professor

sp ctivo.

~ 2.0 A· aula
ctuar.s'
coi h 1'•

d

noit,

pod\:'!'ão, quando
no inverno,

{'.ia n ' s .ario, eff -

'unt

. da formatura

do r'-

. ~ a.

Quando, por '<lU a d . 'l'\'i 'o !'l'gim 'ntal xtl'aol'11aO possa hav'1' /tula. à' hor:l
pr 'tixadn', o comll~andant,
m ord m, dl,t 1'1llinlll':L h rurio
colar d' .
dIa.
Art. a-t.." Ao 1\1\\1l1no do 2.0 {'m' '0, do ur'o l·I'1Il ntal' t~' 'un lt'uc,;õ '8 ou do d, 'll~'rm 'ir
n m ado para
.r\'l~v
_-t riol' de dura ·â.o up 'rior a ullla s 'mana, ,'nVlar:\' o profc 01', ao. 'Ilhbados, n l:l da. li~õl' dada: durante a . 'mana, ti. fim (1 qu· ,III' n. }lo 'a . tuJa r p ,lo
comp 'ndio adoptados.
t.O Quando I) nllllllno re"l'l':!'<lr no c I'pU, • 'r-II! ·llHu
'.·pliea,la
PI ln pl'O~'S~(lI', l' :L hora. dif\'Il'L'IH" da' da aula,
qUite. <IU'I' du\'ida
11"' clle po .. a t r.
2:0 " o alulllllo for tll'::lL'IIIP{ nhar ,cl'\'i~o <1l' (1ul'at'ib
O

dmario,

°

*
*

IHlp '1'101'

1\ UI1\

)1\ Z

l'1ll

10,',Llidad'

(lndo

Icc 'ione o ~.o

,lo\' l':t fI' '(Pi Iltal' a I' p 'li,,:! nnla
pl\l'll () <1111'
se llJn:>, t'ut:mt :lO <lil' 'elor <h ('. cola lo 'ai com a guia ut
tran. ter ')leia (lUodl'lo 11." 1 l, pa lllh 11 lo di!' -tOI' tI.
l'ola a (!lI' o nlulIll\\1 p 'rt 'IICI 1'.
a." Quando I' 'g1'l' ,u· nll t'OI'PO, dto\, 'l·ti .l'r tl ·om».Ilhado (k lima "'11i: d' tl'llll r I'L'l1eia }la a la na
'ola

e\11'80,

*

(lll~'

fl'C(l'lI'ntoll

l'

tl'lIlJl'<1illllJ'iall\l'lIt

gllla ." llllll 'ional'tlo a falta
~()1Il a l'
l' diva a\'aI'H~ o,
hno tl fr '<!l1 llPia.
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Art. B5. o Quando os alumnos do 2.° curso forem transferidos de corpo, conferir-se-lhes-ha
a guia de transforencía (modelo n." 1), assignnda pelo director da escola c rubricada pelo commuudants
do corpo, a fim de poderem
continuar o curso na escola regimental do corpo onde vão
servir.
Art. 36.° A avaliação das provas escolares, theoricus
ou praticas,
durante a frequencia elos cursos, 6 expressa
em valores, e marcada no registo 'competente
com a Séguinte equivulenciu :
De O a--!-mau.
De [) a 9 - medíocre.
De 10 a 14 - sufficientc.
De li'> a 17 - bom.
De 18 a 20-optimo.
encerramento
e interrupção
elos
Art. 37.0 A abertura,
cursos, a matricula, frequeucia
dos alumnos e a avaliação das provas serão registadas
no livro de freqnencia
(modelo n." 2).
HECÇÀO VII
Dos exames

Art. 38.0 O" exames serão publicos, feitos perante j urys
nomendos nos termos do artigo 44.0 d'cste regulamento.
§ l.o Os exames do 1.o curso dft'ctuar-sc-hão
scmpre
(lue o director da escola regimental proponha no commandantc do corpo a reunião <10 jury correspondente.
§ 2.° Os exames elo 2.° curso e elo elementar para oufermeiros effectuar-se-hão
em agosto, excepto os da escola
regimental do engenheria que se renlisarão cm mar~'o, bem
como os do curso elementar ele construcções.
§ 3.0 ()í:i primeiros cabos o spgllnc10s sargentos
que
apresentarem
certidões
ele passagem
ou exame nos tres
primeiros
annos ou classes dos Iyceus nncionacs ou centraoa, ou DO real collegio militar, ou de npJ!r()va~roo nos
exames de portuguez,
desenho linear, aritlnnctica
G gcometrin plana, güogl'aphia e historia, foitos nos Iyceus nacionacs ou centraes, real collegio militar, institutos incluso
triaes de Lisboa e Porto, ou nos scminarios diocesanos,
serão admittidos, em qualquer cpoehn, a exame elas materias indicadas lias alincas e), f) 1.' .ri) do artigo 28.°, na
cngenheria
G infantcria,
e no ü'ostns lIlaterins e das mencionadas no § unico do ditu urtigo, ll:l <Il'tilbel'ia c eaval1m'ia, c, fi('ull(lo Hpprovauml, scr-lhes-ha past;ado attestado
de approYa~rio no 2.° eurso.
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§ -1.0 ()s primeiros cabos e segundes sargentos 'Iuo
apresentarem
certidões
de approvação
nos exames da.
maioria das disciplinas mencionados no pnragrapho anterior, feitos nos estabelecimentos
de instrucção indicados,
s C rito ndmittidos, em qualquer epoeha, ao exame completo
do 2.0 curso das escolas regimentaes.
§ Ô. o Os cadetes são considerados como tendo o 2. o curso
das escolas regimcntaes.
Art. 3\).0 De todos os exames, e nos diversos cursos,
se lavrará termo (modelo n." H) no livro de registo de exames a esse 11m destinado,
o qual será assignado pelos
membros (lo jury, e oscripto pelo vogal menos graduall0
ou mais moderno.
§ 1.1l O termo ser-i io(lividl1al para os alumnos do 2.0
('lll'tiO e dos cursos ulcmentarcs
de construcçõcs e enfermeiros, e collectivo para os alumnos do 1.0 curso, ahrangendo
os individues oxnminados 110 mesmo dia, mas tendo bem expressa a da:,;sifiea<;l'io de cada oxaminaudo.
§ 2.° Do referido livro de l't'gisto passará o director da
escola regimental
os attestados
qno lhe forem pedidos,
mediante requerimento
feito ao commnndantc do corpo, e
despachado fnvoravelmuntc.
ArL -10.0 ])0 todas as appronH;ões se fará menção no
livro da matricula l'l'gillll'ntal, lia casa d(~ «j\ pplic:a~ho littoraria. (ln r.uite o serviço».
Art. -l l ." l;JOS exames do 1.0 curso, o jury vota pela
upprovação simplea, com distincção , com distincção e louvor, ou pela reprovaçâc.
A rt. -12.0 .L' os xames do :!,o curso t' dos cursos elemontares de «onstrucções e cnfurmeirns, cada um dos ruembros dojury nrhitrnrú ,.nIofes 1lS di\'ersas provas do exame,
e li m{·dia <ll' todo::; clles COJlstituirá a l'ota de llH'rito (1\1<',
('lll l'Kerntinio
HPcrdo, \.:(11)('1.,(1\)1':\ a ('a(la examinando.
()
resllltado iinal scrú o quociente obti(lo, dividindo pelo nn·
mero <lo~ l'o'llmilla<lores
a solllm:l das <liversa (lnotas de
lllPl'ito ohtida,.; por ('ada ('xaminando.
§ llni('o. Para 1\ cla;;sifil'tl<;í'to adllptar-spoha
a s 'gllillt~
pqllivalclll'ia de valn)'(''':
() a \) - l'l'pl'OVado.
10 a 1·1 - approvado.
I f) a 17 - :lPJlJ'o\O;t<lo ('Olll (lio;tilll'IJlO.
I H a:!O
pppl'o\";t(lo t'um di~(in('(:ào c louvo!'.
Al't. 4;Lo \s pra<;as (1(· l'llgl'llhcria
(PI' ('olllpldnl'em
o
t'lll'SO I'l<olllelltal' de CI)ll,;( l't\(.<;i'i ':'; SI'\' 1lH'::; !ta pas, ada a 1'<,,,pecti\"u l'arln (1ll1)(leIo !t.0 -tJ, ;t~~ign;l<la }H'lo cOll1l1lUndall(n
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do regimento, director da escola e professor do respectivo
curso, sendo authenticada
eom o sêllo do regimento de engenheria.
.
§ unico, As praças da l.a companhia da administração
militar que completarem o curso elementar
de enfermeiros também lhes será passada uma carta similhante (modelo n. o Ó), assignuda pelo director do hospital e professor do curso, sendo authenticada
com o sêllo do hospital
respectivo.
Art. 44.0 Os jurys de exame serão constitui dos pela
fôrma seguinte:
a) Para o 1.0 curso: nos corpos das diversas a rmas ,
o director da escola e os professores do 1.0 e
2.0 cursos ; nos hospitaes militares perman antes
de Lisboa e Porto, O director do hospital e os
professores
do 1.0 curso e do elementar de enfermeiros.
b) Para o 2.0 curso, o director da esccla, o professor do 2.0 curso o tres capitãea ou subalternos
eom o curso da arma;
c) Para o curso elementar de construcçõcs, um official superior, dois capitães nomeados pelo commandante
geral da urmn, o director da escola
e o professor do curso.
d) Para o curso elementar
de enfermeiros, o dir ctor
do hospital, tres cirurgiõ s nom ados pelo cirurgião em chefe e o professor do curso.
§ unieo. Para substituir, na sua falta 011 impedimento,
qualquer dos vogacs dos jurys suprameneionados,
será nomeado um subalterno com o curso da arma ou, para (I
caso da alínea d), um cirllrgiITo ajudante.
Art, 4f>.O Os exames do 1.0 e ~.o cursos e dos cursos elementares do construcções
e de enfermeiros comprehendcrn
duas partes, uma oral o outra escripta.
§ 1.0 No 1.1\ curso, o exame d cada nlumuo 11110 pôde
durar mais d uma hora, dividido o tempo, conforme o
jury entend r, pelas duas partes do mesmo exame.
§ 2.° No 2.0 curso, a parte cscriptn durará duas horas,
c versará sobro a pratica das disciplinas indicadas nas alincas b), c) cf) <10 artigo ~8.o; a parte oral durnrú uma
hora e cornprohcnderü
perguntas sobro as diversas disciplinas do referido curso.
b
0
~
3.
No
CUl'SO
C'lementar
do constl'lH'f'ões
.
1
.
) , n lHutc CK<!l'Ipta (I1rara tl'üS horas e vprsar:í sobn> II elabol'a~ao (lo
or~'amonto dr uma obra de I'epal'adlo onlillltl'ia, sondo da-
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das as medidas geraos e as series de preços; a parte oral
durará trcs quartos de- hora e n'ella serão interrogados
os alumnos sobre todas as partes do progrllmma do curso.
§ 4.0 No curso elementar de nfcrmeiroa, a parte oral
durará uma hora, e n'ella serão perguntados
os examinandos sobre todas as partes do proO"I'amma respectivo;
a
parte escripta durará duas horas e ver ará sobre as ma
terias indicadas nas alínea c) c f) do artigo ;~O.o
SEC~~ÃO vnr
Recompensas

e punições

Art. 46. No fim de cada trimestre
escolar, o director
e professor dos diversos cursos, em conferencia, farlio para
cada um d'elles o apuramento
elas ificação dos alumnos
que tiverem obtido II média de 15 011 ruais valores, em
todas as provas relativas lis disciplinas que frequentaram,
e o director
apresentará
uma nota com o nome d'esses
alumno' no commandante,
que ordenará a fHlII. publicação
em ordem regimental.
§ unico. Na promoção a primeiros cabos s rão pr feri<los, em igualdade de circurustancias,
os alumnos que maior
numero de vezes tiverem obtido essa distincção.
Art. 47.') Os recrutas que, ao serem julgados promptos
da instrucção militar, mostrarem poder ficar habilitados no
1." curso com mais tres mezes de frequencia, serão dispensados, durante esse tempo, de todo o erviço exterior
de escala.
§ 1.0 A concessão a que se refere o presente artigo só
scra feita pOI' proposta do director da escola, ouvido o prof(ls~l)r, c fazendo-se a competente
publicação
mordem
r«glmentnl.
2.° ()s alumnos qlle forem impedidos, ou estiver nu
em qualqucr serviço int irn», II I'ão d'elle di P rn mdos durante as hora da aula.
Art. 48." As pra\,as annlphabctas,
no acto <lu alistamento, que e01\ igam ti ntro <10:\ s ,is primeiros Jll zes approvdação n? 1.° curso, terão trinta dia" dL' licença s m perda
e venCimento.
Art. 4tl.O Depois dos cxam s filia s do ~." curso c du
curso elemental' de nferllleiros, 8('1':\0 ('oncl'dillo pl'l'lIlios
alumnos que n'ell
lllAis e houverem dilltinguido ('
Iverem bom <.'omportllmento.
0
§ 1. .Estps jll'emios e1':l0 de dila claslIL":
()8 pl'emios de 1 ..1 class
cnn i til'ão em diploma hono0

*
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L" 8rric

rificos (modelos n. os () ou 7), assignndos, respccti vilmente,
pelo commnndante
gemi da arma ou cirurgião em chefe,
e acompanhados
de um brinde, que poderá ser uma ohra
ele reconhecido
mérito militar ou scientifico, com dedicateria do mesmo commandante geral 011 (·irurgiFio em chefe.
ÜS premios de ~.a classe consistirão
em diplomas honorificos assign.ulos pelo commaudanto do corpo ou <lirador do hospital (modelos n.OS 8 ou !)).
§ ~.o Os premies de 1.li classe serão conferidos aos
alumnos que satisfizerem ús seguintes condiçõcs :
1." Obter 18 a 20 valores no exame final ;
2. a Obter, pelo menos, a media de 17 valores em todas
as provas de frequeucia,
~ 3.0 Os premios de 2." classe s('rãn conferidos aos
alumuos que satisfizerem Ú>l sq~uintef:i condiçôes :
I." ('bter 15 it 17 valores no exame final ;
2." Obter, pelo menos, a média de l-i valores em todas
as provas de frequencia.
§ 4.0 Em ordem do corpo ~ll'rà() publicados
os nomes
o designa<;ões matriculares
dos alumnos premiados, sendo
l~8ta distincção
averbada 110 livro d« matricula .
•\I't. ;)0.0 As faltas justificadas, qualquer <l"e seja o seu
numero, nfio impedem a admissâo a exame.
Art. f)I. o As faltas não justificadas,
em qualquer dllH
cursos, devem ser punidas pelo commandaute
corpo)
nos termos do regulamento
di~ciplinar do pxercito.

ao

~E('Ç."\.() IX

Da casa da escola e seu material

.\rt. 52.0 .\ ca~a ela (' cola dt'\'Cl'á RPr, quanto Jlo 'sivcl,
bom vClltilnda, t('l" hoa l' alHlIHlante distt"ihl1ic'i'to de lu~ ('
a ('apacidacle corrotlpon<lpnte ao nUIllt'I'O de in(li\'iduos q\ll'
a freqw·lItarem.
Art. ;)3. o () llI:ttpriaI (Ia ('sco!a s('rlÍ. forneeicl\l 1w1o eOIllmando g mI dI' engellhl'l'ia, (' C()Ilf;tant d(·:
1 cl:!trado para Illesa t' (':!t!L·il'll do profes,;or;
1 mesa cum trcs gavdas

() fechadura:;,

para u~ profes-

soros;

1 tinteiro d(, metal'
eiras de pHllllllha;

o)

;, caL

]'

.'

1 q lIadru prt·to d(· 1'",f)() 11(' (O(lllll H'imell to por 1 mdro
(h~ largul"II;
2 momarios l'UUl pratelei m", envitll"ll('acl(l~, de 1'",;)U dt'
largura }JOt 2 mctrol:l (Ie altum;
O
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1 quadro do systema metri 'o;
1 carta geo!,;Taphiea 11e Portugal,
escala 1/500000, com :t
divisão }lor distrietos
administnuivos,
colorida cuverni-"ada e CO!l1)'q;lla~;
I mappa mundi c o::; llH1ppl1.S ::;lwl'w s das inco partes

<lo munrlu ;
1 t'''phcí'u nrmillar c 1 glollO terrr-stre ;
1 exemplar
lla
folha 011 folhas da carta chnrographica
de) pniz , estala
I/JUOOOO, <plC l'oJllpl'ehclllla
a. localidude Jo
<J.11:u'tcl (' seus nrr .dnn-s ;
1 exemplar
dn coll 'Cl;:1O das cartas dos arredores de
Lisboa. do corJlo do e 'latIl) mnior, escala j ~OOIlO,
1 .io~,) (I" Pl';';OS e merl itla ' ;
I eoll'l'<;ill\
(le solidos g-<'ollllltril'tls;
1 hnlauça ordinnrin,
1 bnlança d 'l'ilnal L' 1 llalall~a romana;
I dvnnmoin .tro d mnln angnla,') um oval e outro em
lwli '(' :
1 bussola ;
1 estojo II" (1,,.; 'l111" ;
1 L'Xl'])}piar t1' ('ada 111\\ dos rrgulam .ntus vig .ntes na
nrtna a <JIII' o 'orpo 1){'rt\'11 • 'r:
1 I'plog-io;
Os r-nndieiros JH' «-isos para a boa ilhuninução da sala;
()i! hanem;
({lle 1t eal':l"ill:H!e d:t casa ,la I'sl'"la comportar, tl'!\,lo cm atten<;;to
qlH' os b lll'Og <lo\' '111 medir ()11I,44

,

IIIll cOllll'rimcJ\to
a 0" ':>0 (II' altul'1L e ()1II,:1l ,1(, largura,
<l!lc(lll:lIlo
{IS dilllel\;;i'il"
da ('lU":!, por f"II'II!:l <I II L' elll tl)1'110
<l'e><(a fiquc I1I1l spa~() li, n' llilo inferior
a ()lU.~O;
l\lc,.;a" hori>:oJ\lal', (' ele) 1111''IllO (,llIllpl'illH'nto do ] 1l1J\l'O><,
t<'nc!o ()"','i'() a ()11I,7;> cip altH)'.l L' ()OI. ~,,,, 11 largura;
Tinteiro:- pnl!Juti(los lla,. 111ol'a " ,
1

l)

SEt'(:.\O

:x

Do. bibliothcca
AI'L ;) 1.0 Pam liso do
Bieial S
JlI'aç'n ,lo pr t
havP)'{1 junto cI ('ada
~wol.t 1'1 "iIJl('J\t. I \\ma bibli"t ht:l'a
d" 1'1"1'"n ".Jol'l\a 'S < I"I' S('ll'nl'l:lS 11\1'I'Itare
ou
outl'o ranJO d
('''Ilh, illl nto 'l"tl i'OJ'llll'm }lII'h do CIll 'o r 'gl(1'1>; na 1Il(' IlW
L' ('oh,

ue

~ II 11 l!'o , .Iunt" ,111' L' ula

)'I

m/lI1PntC' de Li h,m ( ]'ort'J
tuna LibllotlH>cn de li \Tü ,'j

dn
('r{I

1'1111.

!te) pit.·

militare

JH)r-

ig'ualllllllIP (JI'O'alli~. da
da "i Hcia' medicas.
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Art. 55.0 O professor do 2.0 curso será o bibliothecario, tendo pará o coadjuvar um primeiro cabo, impedido
n'csse serviço.
§ unico. Nos hcspitaes referidos, o bibliothecario será o
professor do curso elementar de enfermeiros.
Art. 56.0 O commandante
do corpo, ouvido O director
da escola, fixará as horas a que a bibliotheca poderá ser
frequentada
pelos officiaes ou pelos alumnos, de modo, porém, que as duas classes se não reunam ali na mesma occasião.
Art. 57.0 O director da escola, regulamentando
o serviço da bibliotheca , poderá auctorisar
aos officiaes do
corpo, mediante recibo devidamente assignado, o emprcstimo de livros, quando não sejam indispensaveis para consulta elos alumnos da escola, e durante um praso prudentemente regulado,
findo o qual devem esses livros dar
entrada na bibliotheca.
Nenhum officiul póde ter em seu
poder mais de um livro, Os jornacs, diccionarios c mappas
não poderão sair ela bibliotheca.
§ unico , O extravio ou damno causado em qnaesqner
objectos pertencentes
á escola ou bibliotheca, será promptamente indcnmisado
pela pessoa que o houver eommettido, para o que o director da escola, sendo mister, solicitará do commandante do corpo as precisas providencias.
SECÇÃO XI
Dos fundos escolares
0

Art. 58. O fundo especial das escolas regimentaes scrá
constituido :
1.o Pelo producto do espolio dos desertores, quando tenham credito;
2.0 Pela importancia de pret e pão elas praças ausentes,
relativa aos elias de ausencia, e deduzido o desconto para
fardamento;
3.° Pelo producto da quarto parte dos jornaes elas praças que trabalhem cm obras do quartel ou outro edificio
dependente do ministerio da guerra;
4.° Pelo producto do pret c pão, deduzido o desconto
para fardamento:
a) Das pra<;as que gosarcm os quatro dias de licença
pelo carnaval, paschoa e natal;
b) Das que gosarem as licenças concedidas pelo commandante do corpo, nos termos do regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito;
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c) Das que gosarem as licenças concedidas pelo commandante da divisão, nos termos do n.? 12.0 do
artigo 2.° do regulamento dos serviços do COll1mando das divisões militares fi, que se refere o
decreto de 24: de janeiro de J soe.
5.0 Pela importancia do abono de 20 reis diarios, equivalente á gratificação
de guarnição, feito ás praças convalescentes:
ü.o Pelos' donativos offerecidos para auxilio das escolas, os quaes terão o destino especial designado pelo doador.
Art. 59.0 A gel' ncia dos fundos escolares estará a cargo
dos conselhos administrativos
dos corpos, em escripturação
separada.
Art. üO.o O fundo escolar é destinado: ás despezas do expediente, á compra de modelos, instrumentos, apparelhos,
premios a alumnos, livros, jornaes militares e todos os ontros artigos necessarios á bibliothcea e ao ensino.
§ 1.0 A despeza com a illuminação das salas e bibliothe 'as regimentaes
será incluida nas despesas geraes de
illuminação dos quartéis.
§ 2.0 O director da escola regimental haverá do conselho administrativo,
mediante requisição auctorisada
pelo
commandante
do corpo, os artigos que requisitar para fi
ensino e para fi, bibliotheca.
Art. 61.° As 1.\ 2." li :3.d companhias da administração
militar utilisarão em proveito das suas escolas e bibliothecas a totalidade da receita para os fundos escolares.
§ unico. Quando a receita indicada no pr sente artigo
não seja sufficiente para occorrer ás despesas com as escolas c bibliothccas
organisadas j unto dos hospitaes militares permanentes
ele Lisboa e Porto, será o defici: satisfeito pelos fundos dos mesmos hospitaes, mediante auctorisação do cirurgião cm chefe.
Art. 62.0 A~ despezns com as escolas do presidio militar, depositos disciplinar s e casas de reclusão, ubntidas
as resp ctivas receitas, ficarão a cargo da secretaria da
guerra.
~l't. (j;3.o Os commundantvs
dos regimento , brigada de
a~·tJlheria de montanha e companhias indep udentes, e os
dU'l'dol'es de qlHll'sqllor .stab lecimcntos, sã.o as unicas auctoridades competentes para ora -nar as compra de livros,
modelo~, instrum 'IÜOS e mais mat 'rial do ensino para a'
escolas c bihliothceas,
{t conta elos flllldl)~ e~colare .
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CAPI'rPLO III
Da escola central de sarceutos
::11<:('ç ,\() 1
Fim da escola

Art, G.J..n A ('K(;ob ('entrnl (lo stlJ'g'l'ntoi:i é destinndn, a habilitar OH sargeutos pllra () posto dI' i:ial'gOlltCl njudant
para poderem H('gni<lalll('ntl' nscender Il oflicia(·;; para as
armas dr. cnvnllnrir,
o infantcria, c p:tm o quadro (!;I!'! pracalmo,
arife«,
" ~;pdl ol'g'illli..a<la j un to (ln
du infant 'I'ia, constituiudc () i'l\'U ]ll'!<HCI:d
uma companhia sujeita a rcgimen ('::;pccia! \' luu-monico
com os fim; (la sua ()rganisa(~o.
)HS de gu 'na
escola pratica
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DR. matricula

Art. ü;)." A muu-iculu
e pum

os primeiros

[;"I'.~

volunturiu

\' sl'g'undo,;

para
(·:llldp'
habilitadqs ('om
<{II!.', Ilara esse fim,
(I:;

s<ll'b'cnto:;

o ~.tl curso das cscnlas I'Pgiull'uta\';;
houverem ohtirlo permissão
nos termo
d't'l:;tl' I·Pgul:UIl\'lllo.
Art, (iIi." () numero mnxiino ,1(· uluumos qnc, al('11I do.
eadetos,
Sl'gUIlt!O as divr-rsns
anila'. 1'u(I\·I';1.O ser nrlmitti-

dos A uuurieulu,

:-;CI'.~ o l:;('guillt(':

ou (lo is :
(·:t\':dJaria t ' infnnterin,
igllul :'t II11í(!i:l ela. vasrn

1'~Ilg'PIIIll'l'ia,

U1l1
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numero
(Inl':ulll'
to, (11'

('il1(,o :111110:-;, aIIIJ'IIll'nt:ulo,

II~ nltilllO.
~J() }l0l'

~ Ullit'o.
1'111 hal'lllollia

pnra (',\l1a urtu.i, um
(le :l1'gl'lItn :~iU([;lIIll'
([llalldo
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('(·nto.
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() Illinistl'O
('ClIIl a~
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(' rllilllp

(Id, I'mill:n ..í.allnU:l!Il11'ltt~,
'j(I:l!I" pl'(l\ <LV ,i (lo I"'l'rutaofliL'ia 'I' \. a 1'.·..·I·a li 'ada 1'1'('(' '_
gll\'I'I'a

11('(;('

de . Hl'g('lltn
POdll':'tl
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(> (',"n
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(, a cl, .j ,lO l:OJljlllll'lllIlH'uk
('(\111 II
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;; I," 11
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cl HI,do d I, \111, (!lI! 1'. ol'g I
1ll 'ou a P ("lla ,lo • '('I·cito.
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1.' Seric

Trcs professores,
dos quaes UIU auxiliai',
Art. 7;Lo O director seni nomeado pelo mini tro da
da guerra,
entre os capitães de qualquer arma habilitados
com o respectivo curso,
Art. 74,(\ Os professor 'S H rii.o ofliciaes subalternos nom eados nns condiçêcs do artigo anterior.
Art, 7f>," O director e professores terão os mesmos vencimentos e vantag ns concedidas aos officiaes da me ma.
gradu:u;ões
qU(~ fizerem parte do quadro P rmancntc da
respectiva
's('ola pratica,
Art, 76," () di redor ' os professor
,(luando nao mnnif .st '111 IlptidlLO para () b III des nnpcnho elas r spectivas
funcções, ser/LO exonerados pejo mini itro da, ~lll'lTa, pre«cd .nd« iuformnção do commandante
geral d infunteria,
Las -ada III proposta do commnndante da '('ola pratica.
Art. Tl" (),; serviços <l ' (IiI' 'CÜH'
professores S:LOconsiderndo
de connui .sno especial e averbado
no r 'gisto
de matricula,
Art. 7 ." Ao di r\' .tor
profe: ores 10 applicav is a'
r -comp -usas a (llle s r .fercin os artigos ~~ ." ~3," do pr 'svnt« I'l'gulamento,
l"ECC:.\O

IV

AttribuiQões do pessoal

°

Art. 7D.I O (' 1111l1:111danL(' da pscola pralica SCl'lí.
primeiro l'e 'ponsavc! pelo bom rcgilllt'll (Ia c cu la cenl1'al, pl'lo
(lU,· d 'vc I'. 'n' l' t!ohr ·lIa UUla acçlw tI, fi ('alí.a~'ao ,up,'riol', ('ollIJlelindo-IIH'
dl'mais lixllr o' hOl'arios pam a
in:tt'Hc\,ii.o tanto Ihl'orit'1\ ('omo pratica,
ouvi(lo dil'l'clor
I'\'sp<,ctivo, " no t'!l0 do im}> tlim '1110 tI'lIll'0l'llrio dI' al~lIm <lus profc S01't'S, lHlllIl':lI' 1111\tios 8uhalt('l'lIOH cm C1'vi 'U lia l' 'cola )ll'illil'a, oU solil'ital' I:IUp l'Íormelltt' II 1l1l11l('1\<;ào a UIll olliÓll1 pura l'OR(ljuvILr o 1'1lHillO tsl' l)aril ':si<'
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II
1111111 'diato
,
7\~t, 80,0 Ao dil'(wtOI' da. I' ('ola 1"'lItr/l1 eahl'l1l attl'i],~lII;o·s I' ti 'veres Ulllllogofl ao
• p('('iti(.'~l<I() no lll'li,?<)
~:),o para
() (lil'L'dor (la ' 'ola 1'('gillll'lItal,
I' lH'1I1 Iallll o,
~II('
cOlllpetL'llI aos ('OIIllIlIlIl(IHl\t,
d,> ('Olllllllllhill
pclaH 1"IS t' r('gl~l:un(,lIlos vi,:, lllt' , () rl'lalorio
por ,II,
,'Ia],orado (le\'('ra
'I' l' Illl'ttl<lo
Ú
I l'l' tal'ia
da "II' rl'a
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1.- 'cri

com informucà« do counnuudante
da scola pratica e UI)
eomnumdunt« ~cl':ll da arma.
: unico. () director ,Ii:(rilmir:'t o -nsino (h -oric 'pratieo ,Ia~ mat irias 1[1I' constituem li programma. elo «ur o
l','lo~ dois prof,'!;OI'!'., P li' f,inua
quitativa e segundo a
~p l'ial's ,I' ('a (la 11m .
.\l't. 'LO Aos pl'lIf(·:;:or',
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,cl vere:
an:llo<ro,
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:ll'ti,Iol'.'
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da 1'.'1'01. "'II(m!.
~ unico. .\0 prufl'. 01' nu: .iliur / aft'H'a o~ (I,'\' 'I' " g me' ,
C'ah .. l':P icialmente a obrigaI" () de a, ~i til' aos' tu.lo elos
nlumnos l,l'!al't'(·t'llll,,·o,
ohr,' qua', '1111 I' duvidas c. numt ndo a ord m. ru ix iliur () professor ,,' 110 trulialho
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Duração c rcgimen do curso

Art. ti;:''' O curs» aL)!' ° lltl primeiro d(' nov 'muro \'
termina no ultimo dia dI; julho,
Arl. H1,° Ao li~õ\O'; (!tl'ol'i,'a"
pl'ati\':l
L'rlto dinrins,
COJll PXl:c]l\,:lO do domingoo I dia'
:llltiticadll)
,1\ "'l':IIHl(O
",~tla l' (10 luto naclouul, I' tlllral'Hll 11111':\ e meia, devon.lo a
totulid.ul« das li"lll'~ thl'(ll'it'(l "li Pl'lltil'1l , l' b 111 ii iui ti
e tudos 1° 1° '"I' .icios, 101ll1'1'I"'alo
-t ° hora 1° meia, '11\ 1'(0
gnt, )'('gulando., (~ a (li~tl'ilJlIi(:ao da muterin I II li<:ol'
th >ol'i<'as ou jll'atll':l
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<lo (°11 mu.
S 1I11il'o, As li(OO' ploatil'H 110 iorrono I' ()
(luI'ar: o onliuari.uncut
. dila hora °
:J\I°t. ~~),n A avnliuc io da PI'O\',
10l',í f oila
reurn JlI'I'~t'l'il'tll no Ilrti·o ::ü,", li Hlll,l
'I' LII r "I
pelo }ll'ot\\:; III' no [ivru a (1111';;:t' refere II :tl'ligll ;: ,II tIo
0

nt«

prt'

to,

r('gllllllll~1

§ 11l1il'O, () tOUlIllllilllll. nto <ln 1° 'ola J!1':tliloa
111(' trahu. lIIP ;to t°t\1I111l1l11l1.Illho l'I'.tI tia anil
(1IIOllploJI."
l O: da :'1'plil'lIt'1io tO ,1}ll'o\'(,il'llllt'l1to
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I

!lO
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l'ttl
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1111 tll'~t
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t rilppa

;tllIIlI-

di

'1' 1'1'0

111('(

(' '('ola
Plldo

t"Il(l'al,I('

{'Oll Ilho Ht1tnilli

Ik '('(lllfada

n!tlllllltlS a

(I'

ti\o

I

-!til

II

tieu

tlll ('

dI)

:t

<{III' flll'l'lll
• E('(. \"

\'lI

Dos ox mca

pllhli

'o

I'

I'

Illl\.'('n

I'

I

I

!lO

Art , LI l.

li

I'

t t

'E '(.'.\0
Reoompensas

1.' SI'ri!

vnt
e puníções
se la

CI

ntral

a

dispo

j.

pa-

('II

referem

ati

,I·
nppl'

VIlÇI

()

110

iurso da

l'

ola centra!

d:í

ft'r meia 110 provim .nto d ' l\l1lIH'l!go~ puhliao Hal'gellto~, 1I0S termo tia lei til' ~(i 111'
r guIam mto ,II' ~7 de ago:<to 111'1 '4.
.
.
'ad tI

1111111'

I

t

r

III

111. 111

Art. 101.0
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l'ellll7.i(lo a <loiti II numero dI' o!nl'iat' ',IItI(, 1-{ 'lllllll ticu t' e, grill1a (Ia ',, ficando a im a!(\'I':u!o o dispu to
110 artigo
.1." do l'1'glllallH'ntu
dn 'itatla iscula til' :!'-l (I
outuhro <h, 1 ti! I;\,
Art, 11!J.O Pi-lo pl't' !'IIÍl rI glll:llllI'II(O lil':t (lPrugaclo
fl"ldalll -uto (la escnlu pam a pr:t(':t ti, }ln't, "Pl'l'()\ ado
!l0l' d '('1'\ to dI' :!'-l dI' outubro
(I I !):1.
1';\1,'0, ( III IIi til' julho dI' I !Hi.
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Ri/JI ;/,0=.101;0
j,'( 1'1' i/'II Franco
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MODEJ ...O
E cola central do argento
1"""
111

IIt

command

Dto de cngenheria),

do .',

e do "',

eomp nhin (ou bnterlu)
l'!'gimcllto),
gento

mentur d c nstrucç»

natural

de mutricula

do , " batalhão
o

110

CIII'80
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ngenherta)
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1.' Sorle

g) Noções de hygiene milita?'.
Noções elementares de anatomia e physiologia:
Estructura do corpo.
Apparelho digestivo,
Natureza dos alimentos.
Apparelhos do circulação.
Apparelho respiratorio : plienomenos
piração.
Tratamento

de feridas,

mechanicos da re .

contusões e outros accidenies :

Feridas por instrumentos cortantes e perfurantes.
Feridas contusas.
Feridas por arruncamento o mordedura de insectos ou
reptis nocivos.
Feridas por armas de fogo.
IIemorrhagias: arteriaes, v uosas, capillares.
Fracturas do craneo, clavícula, costella, braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé.
Entorse,
Queimaduras,
Asphyxia por submersão, sufíocação, falta ou viciação
de ar.
Insolação.
Fadiga.
Env nenamento pelo phosphoro, arsenico, ogumellos,
alcool.

Proc ssos a empregar para a purificação (la agua.
Principios gl'racs da ventilação.
Hygiene do quarteia, ncnntonarm-ntos (' bivaques.
Processos a lllpregar para a desinfo 'ção.
Precaueões exigidas pam levantar (' tran 'portar feridos.
h) Nuçüell de hippoloqia :

Ligamentos : glandula syuoviru-a.
Nomenclatura das r('giõps do corpo do cavallo,
Defeitos de conformaeão (' de Ilpnll110
Tnms.
'
Idade.
T mperamento.
Sexos.
Côres I' resenho«.
Fcr~llg<,m e app1i('açl\o no pt'. do cavallo.
AloJluncnto para cavallos.
Cavallariças barraca .
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Alimentação: forragen scccaa c verd s.
Bebida.
Limpcza.
Trabalho e suas conveni .ncins.
Hygieno cm marcha
campanha.
MoI, tias

m nto,
Ferida

mai

vulgares

; symptoma

primeiro

trata-

e uccidentes mais vulgare '.
contagio li'; pr cauçoe 11 tomar.

Mole tia

Programmas da escola central de sargentos
a) Priucipios de Jlhysica indiepensavc i fi eomprehen tio
dali regra de tiro
conhecimento do» apparelho« ri teleqraphla c tcleJlhollia mpreqado« no exercito,
J

Noçvc,~ !Jl'I'ues:
Ohj cto da phy ica.

Mat ria.
orpo; molccula ; atomo.
Ma sa,
Esta<1o do corpo'.
Ph nom -nos physicos ; ag -nte

phy ico

Divis. o da ph 'si('a.
Pl'opri( dnd«
PO/'I'a

I

g ra . do

corpo.

niovin« nlo :

};'Ol''a' unidade de força
r 'IH'
ntacüo da força.
Eqllilibl'ill.
'al'llct r , da: forcas.
I'ural] Iogranuno li . for '/l •
I>ifl'l'l'l·ntl'. l' P .cie d iuovim nto.
Velo 'id,Il1 '.
Attral' ': o univ 'r ai; eravid le ; l'1r .ito da rruvidad
Bal.mça

Gaz

•

dynumomctros.
8:

1)(.10 g,
OIl1pO

II'

;

Z.
)11'

1\ )

/I!tura d

atmo-
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Acustica:
Som e ruído.
Propagação do som.
Velocidade do som.
Calor:
Effeitos do calo)' sobre os corpo
Dilatação dos solidos e gazes.
'I'hermomctro.
Luz :
Origens da luz.
orpo' lumino 'os illuminados ; tran 'par nt s
Propagaç o da luz.
Sombra, penumbra e r fie.': o.
II iliographos.

opacos.

J.lafjlwti 'mo :
Imans

nnturaes

c artificiacs.

Meridiano mugnctico.
Agulha magnetica ; angulo de inclinação
bussola.
A('(·ito da terra s bre o imo n .

e d cliu

ç o;

Electricidade:
Origens da electricidade.
Eh-ctricidade catntica • dynnmie •.
Electricidade
de' 'II volvida pelo attrito,
orpo bons
mau
Materins i .oladoras.

onrluctor

.

Acclllllllla~l\o do electricidude na uperficie
poder das pontas.
e()IIl111llllit'll~ão da I ·trici de no C rI')
cto ; faisca ele itrica.
Pára-r io .
T 'I1S: o (Ia pilha; pulos; electrodo
Pilha de LI'cllll/chi.
Magn\·tisa~: n 11'las corrente _
Elcctro.iman.
Bobin ss.

( lalvanOllll'tt'os.
'l'c1\'gmplti:L electricn - idé g\ ra1.
l' 1 phoni ; idéa g('r~l.
.. lontugem da linha.
1'0 tcs : ('·lUnpnullla j liga<;op .

01'1'\ I1t

d

l'orp

III I

_

conta-

115

1." :5 ri!'

b) Elementos de topogra phia :
Topogrnphin : d -fini 'ao, divisão.
Proj c<;ào d um ponto, linha c obj cto obre um plano.
Limite da planta topographi
Carta topographica ou plnnta.
<

Escalas:
E ·cala. num rica . onio,
ou trucção da e cala gra.phica
po tn.
M <lida. d cli tnucin na carta.
.l..

a,

imnl, simpl . 'com-

ou

.urvas li

ru o trncado da
outro

proc

u par. 01t

d,

Clll'

a

I'

do

o li

cl ni
d um

d

DI-

t

01: fórm

rr no

di-

u

m-
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Leuantamenios

:

Levantamentos topogrnphicos ; divisão.
Planimetria c nivelam nto.
Modos de medir di tancias com :t cad .ia, fita m ·trica,
pas 0, e pelo t 'lIlpO ga. to cm per 'orr l-a .
P dom troo
Estadia triangular.
Pran ,h 'ta; alid.ul« nuto-roductorn ; cOll1pa o de , pt' surn.
Iodo d niv 'Im' a pranch 'ta.
:Mancira de orientnr /L pranch ta com a dccliuntorin.
oll()('IIS'j o da prnnch '1:1. em e taç:~II.
Muncira de con truir 11111 angulo 110 terr 110.
Alinham .ntos : COIll
ponto 1.·tl'I'III!) vi ivei I tOl)O
o terreno a','·, ivel : .om o ponto
t' tr '1110
in\ i ivei
011 o tCI'I'l'1I0
CIII pnrt
inncer ivel,
l\Ipt!to,lo de levuntnmcnto
: ,III inter ('C<;ÕI't! j do I' '.
coru ; de cnminhur o medir.
[0,10 ,le levantar IIIIl )lol 'gono fllzl'llIlo 1I1Il/\ \; I' ta)lo.
Verifil"wtl.o do muthorlo lia int r C','i'I,' ; do I', '01'.
; e de caminhai' ,. uu.dir,
leio pratico
do apl' ,daI' di t ncin II lturn (at'l'
iv i
illilt",(,
ivois) .
.Art do nivelar ; ttPI rficie O lillllll ,1, ni\tll;
lIiv!'1 VI J'dnll i1'0 I' a I'pll 1'1'Iltl' •
Mim: ilJlpl,' ,'('OIIlPO til
..Yiv ,i : (1(' aglla, d{· !)(Ilhn (I, li', d, ol'lllo.
Yivcllllll 'lIto : illlpl
(eolllpo
to •
(J

I

Rl'tri

lo

'1'I'ifi('II"

() (10

lIiv

'11111

IIto •

MOII" ,h· h'lI~'nr I ('111','11 <lI IIi\' ,I 1'1111'1"" 11(10 11111 111v I '1'InlfJlIl'l·.
L itul'll 11/1 ,Iitl'll' 'f1tJll ,II' IIi, 11.
Lt'Vl\ntllmelltll n vi tu 1II1'1'('gTIlHlo II hu IlIIl."Ii,llltl, ,1~
J> ;9/11' I
dt·clinatorin.
r.. VlllltUIIl IIto li vi tu 111 iII tl'lIlIlt'lIto •
L 'valltlllll IIt
por illformR I) •

R

01111

cim 1Ito :

f,

rI'

,

!tuta,
rio.

d

itilli"

ri

lIlilit r

,

lU

111

ri

li

,I to

17

L" Ht'rie

c U milito
li im

de arte

III

divisl () da nr

.J..Yu(i,

iI itar:

uiilit

1'•

prel iminar

mp uh .
'l~lcti a li

'11

rcha :

li

lunm

; fi n-

m r-

n :
. nt

t

II III

nt

d
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Po 'tos li cossaco.
Po tos de reconh scim -nto.
Po tos de observação.
Mia ao das vedetas.
Hl':s~'rnLdos postos avançados.
Rondas, patrulhas.
Doseou irtn.
l ..cvantam mto dos posto avnnçndos.
])0,9 .~I roicos di! e,l'plo/'(/ljtw da cuvalluriu,
cinusnio« c de iIlJOI'IIUtIjVI"q:

d

ri conli 'o

.' srviçu ti' . p!ol'a,..ão da cuvull ria; (Ii pn i~'õ'
rae .
Patrulha
de xploraç: o • d fi '1'0) rtn,
Cohunnu rle cuvalluriu
m -xplorn ': n,
UnI 'II til' o ploração.
'I'ran mi ,ILU das nutiein
orduns ; po to d iorr plln
den ,ia,
\lto ,
N

o

ifi· c o,
ordin

Ta tiea d

riu ,

ombaic:

mid d

L"
()p

ra~(je.

ti n it
t qu

I

nt

'j'ir

:

1." Série

'I'n\j

ctoria

110 V:lCIlO

m'; differontes

110

parte

da trn-

J ctoria,
( mnnoir.i tll' :t ex .cutar.
para nruuu portatcis ; fOI'<;:\II\(,l1to.
DI' .vio (t08 projectei ,{'ansa,
rl'~nlal'l's l' nccideutu
~au 11 nccidnutae
f{lll'
faz III vnriar
dirl't't': o tlll Iro·
jectll :\ saída fia armn.
au a :ttTidt'lIt:\I'S
quo faz III varinr n vr Iocid.ul IlUcial.
Cin-unu tnncin
ql1l' fnzum variar a re i t 11 ,ia ,lo ar,
11,flie~lCia do tiro,
• rodo (t( apn' 'iar os forro,
PI'II trul'ao do )lroj" ,tl'i •
I'ontnria
:1 ilvo 1i,'11, movei I' II l' ,1),1> I'.

Ry8tl'1I1a de pontaria

l'Yl1'lIllt

dos projectei

lI"I, rla] de ((rlilll/ria:

2- 7, reI

nl'1ilil'io

, ( T 1'),

da

)lI'('11

, cnrro

,!t.

IIIll11i)lI'

, armu

h

\

q

, [11'-

di 1·.111/1 ntIJH ti· jil/'liJic111'àu :
j'lll'tifil':1l' II: fl,'finif;, I) , di\ i to,
'ln ifil'IlI'j" do 'lIlt'ill ·hl·il'llllll'lIto
I'erf
d,l ftll'tilil':l)lto II" t'UII1)111l111L
illl)lro\

II'

outr

I'

P li"

-nhrig. ,
: rtilh

P

i da

f rr

ri ,
111 II t I

)'01'-

mi

111
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Arei:
zzolana ,
.\rgam, sas : comp . i(;: 0, pr para<;ào
O o : pr para<;M c
A. phalto: l'rl'pam<;ao
'mJll'l·go.
1I1Ildeil'fl/; :
E tructura (' côrte d
Vicies I' dOI'n<;as (la. madeira .
•'oJ1\<'Ilt'I:lturn, dim 11 oe
qunlidad
(ln nu Ih ira
mai- 'JllIll'('glllla na eUII tr !I't'ot' j lia mediç! o, ion \'1"
VIlC;. o
empilham mto .
..l/cll/(. :
Caruct res physico (10 ferro fUllt!i(lo fOlj:ultl
lnminndo j elo n~tI fundido • fOlj:l<lo' lIa lntn, cobre,
tanhn,
-humbo, zilll'o
bt·OIlZI.:, lat LO. "UIll nelu lira, (}lIalill:\ll
dimen oe 11 11111' no ('0111111 .rcio.
l

'l'inta« :
Sua

('t)II1}1I1

uurr

li

: ull v

III'

!l'1 U t '

nte .

rokl n . pl no íuelinado
: ruin h

d) 'l'mbalho«

a

r.

11 ll'll

Cw :

j

hl'l -

L" : ri
rt

I

, p rt

Df rm Iro
1.

Ir

OQ

bo )

\n •
ri

I mit

IIlI

I

I

I.
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:

11

m) ervi 'O dc :L1I<1(, em campanha,
'''1111<10 () )'('glllamente r P ctivo na part Ilppli 'lt\'('1 lis }ll'a):I (11' pr ,(.
n) Anribuicõ 'Ii do
argvnto
no '<lI' o de fiel, nrn nuen '0
'!lI' '1'111 iro-!ltI'H' JlO ho pita' ,

1.-

REGULAMENTO

PARA A PRO OçÁO AOS PO TOS INFERIORE
DO EXERCITO
\PI1t L

)) modo d • IITOll'T

II

1111 tI

'!til

III

h

11111

ti· II. l
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r:;

ric

2.:1 e 3.a companhias da administração
militar, o provimento
do mesmo posto pertencerá aos respectivos commandantcs,
nas condições estabelecidae
no presente artigo.
Art. 4.° Ao cirurgião
em chcfe do exercito compete
promover
aos postos do segundos e primeiros cabos, na
1." companhia da administrnção militar, a pl'a(;as que, satisfazendo ús respectivas
condições para a promoção, lhes
forem propostas pelos directores (los hospitaes OH enfermarias, CO!110dignas d' 'S a rcco!llp 'usa, pelo zêlo c aptidão
para o serviço ele saudc militar.
Art. 5.° O provimento
dos pOSt0 vagos de segunde e
primeiro sargento far-se-ha por concurso entre Os individuos da ela 'se immediatamente
inferior.
§ unico. Havendo suprnnumorarioa,
deverão preencher
as vacaturus,
se lia mais do s 'S enta dias fiz, rem parte
do effectivo do corpo.
Art. ô.o As pra\,:ls quc pretend rem ser ndmittidas /l.
concurso para qualquer dOR P" tOR designados no artigo
antecedente
devem satisfazer :I.s seguinte'
condicõe :
1. a Ter bom comportamento;
2,a Tc1', pelo menos, noventa dias <1(' serviço sujeito 11
nomeação de escala, no ('11 posto;
:L" 1'er1(,1I(,01' ~IO cíf ctivo do corpo durante OH uoventn
diai:! que precederem
a data ela abertura (lo concurso ;
4.a 'I'er as habilitac,'ocs «xigidas pam a nova gr:l<lwH':IO,
cm harmonia com II dispo. to no artigo 8."
Art. 7.0 Ai:!pr:l~'as cond mnndas em conselho (lp gUt'IT:L
a }H'J1:lH ele qne resulte a bai: a de' posto, ou qu\' hajam
xoffrido puni õ s disciplinares qne, 110:<Ü'l'1Il0 do 'p,g"ula-

mento disciplinm-,

li'

a inhibam

li

r l'('a(llIlittida:to

r·

vi(;o, e h 1Il assim :l!:! <llH' J1ao ti\-el'C'1ll boa illf;'l'llW(;,lO do
1"( P di\ o ('OllllUandant
ti 'otl1J>'lllhia ou hatt'l'l,. l' II
<Jlh'
t' Il('!tal'( III no goso (1<' qualqll(,l'
licl'lH'a,
nno pUcl"t'HI~
8e)' a(hnittidas
a ':OIlC'llI'SO.
llIlÍ('O.
J.': o cr:~o adltlitticlas
IÍ prova,
('oltlqunntc)
o
lta.i~J.ll i(lo ao ('O!ll'UI' 0, II )lI'aça que,!lo
dia ('m lilll'
vel'lti~':u' qUII1(jI)('r cln Pl'ova,
c ti VI l'l'lll sotfr('Jlflo I"'na

*

,lI}ll'rlOl"

Art.
sao ao

elo ,

:t

);.0

trus dia,

cIp

dl't('II(·:W.

A", hahilita<;õcH

litt

.-igida

l'lu'ia

pai':!

(·omprovada
1Jl'lo 1'( i:!ppl'th o
t Í\ I I"!'m /t\ l'r1mdn,
'lO:

('OIJ('llr 'O,

SI' II:

I)

<"

Il) ••. "a dift'('r( nt
adlllllll
tmPilo militaI':

Para Reg1tndo
colas regimenta

al"lll.

l'

na ~.'

S:lI'g 11t~, api'l"()\,/l

;

II

:L'

:ulllliI 'l'tificll-

cOlJlp:lllh.1

·ito no 1.°

('III'

li I

o 11,\ (.-

~27
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Para primeiro sarg mto, approvação
no :?on curso das
III ':smas e cola'
&) Na LI compuuhia da administraçâo
militar:
Para segundo'
c primeiro'
sargentos,
1.0 curso das
escolas regimeutacs
c curso elementar de enfermeiros.
A1'L \1.0 .\ prolllo\<lo ao po tu de sargento ajudante
'n'L
feita por 1l1l11H':l\,:\0 do ministro d:L glleITa, a qual 1'C'airá
110 prhnr iro surgeut»,
ou priun-iru .argonto caJptt mais UIltico da re p ctivu arma, <pI' r 'una as 'f;uillte.
ondiçõcs :
1.o T rr o ('UI"O da escola c mtral d - urg ntos Oll o
o

ctiv: armt

t~j oito
]1(10

a no-

idcnulo
, rela-

VCl-

01'-

tu
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Em

occasiâ»

(I

1.. S ri e

11

~,o

mobili ':t<:ao, as me mas pra~'a:

sorao promovidas aos postos pal'll

(pt'

foram appro\'H las,

quando 1H0a vacatura.
HE '(:.\0

11

Abertura do ooncurso
Art.

11,0 () commandunt
tio ('orpo,
um q IH' Sl der
pôs to, <1(. sl'gllndo ou prim .iro sar('011 'III', (), () (Iual
. e 1·lft' 'tuar:\. pa.-

ulguma va .atura nos
g mto, mandarâ abrir
slulos viu tt· dius.

~ 1,° A fim (It· }l(Uh'I'I'1lI COIH'OI'l''r a pr:ll:as (III' I' t(,jam ('111 ~ 'rvil} f()rll (la IIl,de (lo corpo, UIIl dentro (lo 'outinenf
(lo reino, os ('ollCIII' OH II irno tumhem 1I11111llH'indo
no li, t.u-nm nto (' (lilig II ia ,A
Jl1': ','IUI (1IH' e tivvrr-m
II'e te
'n'i\.'o
I' d(' (:illl' 'III ('()IICIlI'l''1'. • 'r: o !'I'IHlida
opporumnnu.ntu,
tI '\'('11110 o, couuuandnnte
tio 111(' mo
rle tacumento
diligl'lwia
fazer tamhem a tle\'i!la ti . 'laI'a~: () quando 1lt'1I111111111 pl'a):t (II t:jat' a!,r' entnr- ( ('OIllO

*

(·Oll('(;.rl' n tt ,
I\(lc
110

i," A
('oll

pl'a('IIH pertcnceutr

illw
'III' () I

nas

(1111111(10 fa('1I1I1 pll!'k
('111

'orpo

q\II'

i runlmente

:IIUa('t'llt!'
PI'\"i(:n

ti,

ur til II
('otH'O!'!'
r

.III (1'II1t' CJII I' tlt'
{:H'nfiíra (Ia ilha (1'1 fill' t',(II'

'ullIIl1
li

i iii

11111 1111'

.t

I

j uizlI IH')' li "

. ~.o
l

Q

tivr -

1::0
.
a !:dta
ha n sub ..titllil';LO

(I.. qualquer
'('g'1l11l1Cl

(l()~ 1111mliru
(I

}ln' ·('itlllU!II!lO

d"

.iti 1'.\ ,

fat'

)'l'glllallll'll-

,l··

4",)
..~
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§ 1.0 • mdo divcr o O coa 01'1' mt s, mquanto 11m
communrlar, o outros exerc rt () por 11 turno as fun '!.'ÕCH
(I, guias.
§ ~,o Para:t
. cu 'ILO da }lI'OVf lIO ':lmpo
rã po ta
di PO,i':1 o do jllry uma força, armada
«quipndu
m ord III de marcha, ('011 tituitivn da unidade indí 'ada no pro·
grll1lllll:t r' peetivo.
: ;}," . 'a nprceiaç! o !ln. )))'O\';I 110 'sm}lo 'rI () vspvciulmente att ndida
nuo sóment
o tom, ('Ol'l'l'('C:: o 'OPI'0l'tunidnde das VOZPI! (le COlllIIlIllH!O, Il ('lal'tor.l~ I' pr"I'itU
dn
.-plic':\,'o .~, c a en II'gia, firmeza
(lc,'i : o '0111 '1111' o l'/UIdiduto
I' :tpl"
entnr nn A frent« da tropa, 1111\ ainda qua' (P"'I' outras '!"IIlOll. trn 'ÕPS cI ' aptid. II militar.
_. 4.° ...a I, "lllllPunhia ela ,ll1lillii\tI,;u', u militar a prova
no l'lIl11PO com i tini 1'111 lima C1'II' t \O 1I11'Iil':1u tr
to('
pra ti 'fi (lo
ervico
anilado,
1111 pitnlnre
, ('olllpr·h
lli,la
110 l'l'O"I'allllllH
1'1 IlI'l'I i\
"Iulo
peeialmout
til'
mnda III con i,!t'rlu,'1 II 1\ IIpti,l o ti' 'hlli"lI do l'OJ\{'(lI'rPlltl'
•
ü

(I

(0

I

T

'tI"

(I

•\I't. :!I,O
Ta IlI'ova oral () candidato
l'rA t.
IIIIIa ,Ia part
"Ill '111\'
(: ,li\'i(l( ti J"

IlIilll\(lo

('lula

prillll'il'll p ,lo

gl'tIlJlIJlfl,

VII

~I\I IIIlli

cHltro, IIIt!lJl),I'o
,lo .illr·,
,111111 ,II' patl'llt
I' IIntiglli,lad,'

lIIod"I'1I0

pIlo

, 1.

\'oglll', pod"r:
d. illtl'l'I'O 'III'
o 1'1" i.t"lIt(, illdil';U'JI /1
11" I" ""'lIl1tnl',
IIbl'('

()!;

'III

. :?".\
\Ii
p

lllelO.1

hOI'f\
II

]I '1'~IIJ1t/l
'III

,',)til

'ndi.t"
I

d.
\ rt.

(I

IIlL I

t (lI'

'''IH' rf'l/l

1'/11111 ('I\lldi,1

tio

('''1111110

1111
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L' Serie

Signaes convencionaes empregados na leitura de cartas.
Marcar na carta o ponto do terreno que for indicado;
executar a operação inversa.
Avaliação de distancias pelo passo, som e vista.
Orientação pela bussola, sol, relogio, estrella polar, indícios e informações.
Orientação das cartas.
Principios de [ortiflcação improoisada :
e traçado de trincheiras-abrigos.
de abrigos de atiradores.
Meios para interceptar as estradas e caminhos.
Reconstrucções expeditas.
Meios para interceptar os rios, vaus e pontes.
Inutílisação
das linhas telegraphicas, vias ferreas, agulhas, platafórmas, tnnneis e viaductos, empregando ferramentas, polvora ordinária 01\ outro explosivo.
Construcção
Construeção

2.' St>rie

A
Escripturação :
Relação de vencimentos para dez praças com as alterações que lhe forem dadas.
Balanço de cadernetas.
Ajusto de contas As praças que têem passagem a outra
arma.
Escripturar o diario de um batalhão.
Escripturar os mappas semanaes, quinzcnaes e mensaes.
Escripturar o mappa das transgressões disciplinares.
Organisação
das escalas para o s erviço r gimental.
Nomear 11m serviço em vista das escalas.
Escripturar uma caderneta militar no periodo qu' lhe
for designado.
Redacção :

B

Responder a uma nota sobre matéria usual do expediente da secretaria.
Responder a qualquer pergunta sobr os processos de
alistamento, sobre a natureza e tempo obrigatorio de serviço, sobre promoção e recompensas das praças de preto
Indicar como se acha organisado o archivo da secretaria regimental.
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Cavallaria
Para segundo sargento
lo" Serie

A
Equipamento}
C(lrreame} armamento;
instrucção de tiro,'
O mesmo que para a infanteria,

preliminares

da

e mais:

Cavallo e arreios:
Nomenclatura
do exterior do cavallo,
Nomenclatura
do arreio e equipamento
do cavallo.
Modo de embridar,
enfrear e apparelhar
o cavallo.
Armar o arreio em ordem de marcha, de exercicio
para grande uniforme.

e

B
Tactica elementar:
Escola de pelotão a pó e a cavallo.
Commandar o manejo {j o jogo d armas a um pelotão
a pé e a cavallo, explicando aos soldados como se execu
tam os movimentos.
crviço d atiradore
; reserva;
apoio.
Cargas: em ordem unida é em forragcadores ; exploradores do t rreno; refrega; p rscgnição ; reunião ; agrupamento.

c
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V Scrie

CAPITULO III
Continqente

annual

SECÇÃO I
Distribuição do contingente
Art. 4..J..o Ao poder Iegialativo compete fixar HJ1I\ualmente o numero dos recrutas (los contingentes activos para
HS forçai;
militares (10 exercito, da armada, das guru-das
municipacs e da guarda fi 'cal, apresentando
o gov mo As
eôrtes a respectiva proposta eonjnnctamentc
com a da fixação elas forças de terra
mar.
Art. 45.0 Compete ao governo distribuir pelos distrietus
administrutivos,
na proporçâo do resp ctivo numero de
maucehos recenseados,
o~ referidos contingentes
annnacs,
depois de votados pelas côrtes,
§ 1.0 Para este fim, os gov>rnadnr\'s civis SILO obrigados
a enviar annualmvnte ,i, S zcrctaria <10 reino, até 20 <1 ngosto, uma relação uumcrica dos mancvhos recens ados -m
cada um elos concelhos ou bairros do eu (li .tricto, m vista
das relações (modelo n. o H) (1'10 devem ser remettidus áquellas auctoridndes p -la eommissõ s de rccen amonto, nos
termos do artigo ;)5.6
§ 2.0 A distribuição do contingente pelos districto ,pelos
COllC\,111PS ou bairros
e P InH fregu zia ser.i publicada no
Diario do gvve1'1lo) até 10 de outubro.
Art. 46.0 O gOY 1'na<101'(, civis, nos termos do n. n 1)-(.0
do artigo 2f>0.o do codigo adrninistrativo,
proccd rão, logo
que tenham conhecimento
<1o~conting entes militares distribuidos ~b:l uns circumscripções,
a r partil-o
pelos J'l'Spectivos cone .lhoe 011 bairros, soguntlo a distribuição
publicada pelo governo, fazendo, em primeiro logar, a dh'i~HW
(lo contingcnt
(la armnda P, em s Ignida, a <lo contingente
do ex l't'ito, gnan1tHi lllnnicipae
\' n;o;eal.
§ 1I11ico. () governador ('ivil <1\'v' transmittil' imlll diatamCJlÍe () resultado da divisao ;'t~ ('ommi SOl" (Il, r e 'lHi 'amento, envianc1o-lIlPs copias nllth 'Iüicns do mappa da <lis·
tribniçftO lia partl' r('f;}H:eti\'a, 1>111'11('\1 ('ollh cinH'lIto 'para
qu' as Í;u;mn dt'sde logo }lllbli\'Hl' }lor llIei\) <le \'aitlll't; !lO!"
logar!'s maiH pllhlieoi:i ao concclho ou bairro.

ArL

47.0

Na l'l'plll'tiÇ;lO (1m.;conting\lntls militares lH'I()~
dCYl'm 00 'Cl'Yar-H\' o. pr" ·itOSI'·

co)}('('lhos c bairrmi
gnilltcs:

1."

q,UlllHlo,

°
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1"08 qualquer
dox referidos
contingentes,
restar ainda por
distribuir
algum ou alguns dos recruta
respectivos, i-erão
c, tl''.j adj udicndos,
cada 11m <h' lwr si, aos eoueellros
ou
bairro;; ti ' (l'w ti verem ficado inaiore . frac~oe" de numero
d· recenseados,
segundo a ordem (1" ellas,
maior para
menor, até se P rfazer
a quota pedida ao concelho
ou
ba' rro para cada 1I1ll dos mesmos contingentes,
.cgundo II
nUllll'l'O
dos SCl!' r ecenseados ;
:? o O numero de mane bos recenseados
('m cada concelho ou bairro, qm' deve servir de liase a \' ta distribuição
e nos caleulos respectivos, é o designado na tau dia puhlic:\(!<t pelo g',y'rno,
S unico .• \ repnrtiçâo
dOH vontineentes
pelos coucelhos
o I bairros "tará feita até 1;) a( setembro .
•\l't. 4 .? A" commis () 'I' d( receusvnmento , logo (JlH'
tenh.un couhecinu-nto
<la definitiva
divisã« dos continguntos militares dos s ms concelhos ou bairros proced '['ão a
s rb.lividil-os pelas respectivas frcguozia», na rn 'ào do IIUlll('l'u d()~ llHlllel'IHlS Ilcnllitivamctlte
J'('ccn 'ca<1o~ ('m ('ada
u lia d'l'lIa~, oU~t'rvan<l(l a' r '''Tas ' gllint ''':
1.:1 O 1l1l1llcnl (le mau' 'uo l' 'een, cado:; '111cada ('"ne ,Jbll ou uairro,
qu' t 'III de ,1'1'\'il' de lias A dit>tl'ihui(:ao
,<1 I' 'ontingl'ntc
p('la' re. li '<.:ti,-:1, fI' gltl'zia~, ~cl'á aquclle
'lu' <t" commi::;sô i'5 (II' rI' 'Cll"'('amellto apurar 'JIl ('omo d·_
J1niliv:lmcnte in::;niptos llO' livro' 11, r 'cemW<lUH'llto, cxellli(lul:í todo:; os l'rimiti'-:lru
nt' r>l'ell 'cado CjIH' já tenham

a,

a ;;8 tl'mpo outido dcfl'rimcnto
('111 sua' 1'l'clama(;oc::;
0\1
rcclIrso::; cOlltra o 1"( e '11 l'anwnto, ou para adiam 'lltO, disp"II~a on l'xdu 'ào, ' l'llten<l('lulo- c (111<' a (limilllli<;i\o do
1l1l1lll'rO
dl' rCl'cn,'<,ado~, rc.-1I1tallh' <1'c:>t:\ liqllida<;ao, ]101'
lI('lIlllllllll. f('n'nla i~'nta os ("ol1l'clho 011 uail'ro (1(, ('ontrilmir('1Il para o (Ii\"r o coutin c'n!t'
('"lll o 1I11lllc'ro l'rceiso (lo !'l' 'l'1Ita ... <pll' 1111' haj:lm ~ido di triuu iclo :
:!..1 A . uhdi\'i : (lo (outingl'nt'
ti ~ l'O!)('C lho::; on
hail'l'oS p'la rc p> ,ti, a lh ".wy.ia priu ipial'll }JC'10 '011tillg'ent~' (la al'lll:ula;
;1. a _\ fl'Cgll( zia 'um rce II :ulu
ti 11\ a d '::;ign:ul:t II'l'~t (' ['('guIam ')lto .
tillg('lltl' da :1rll IIU la )H'CI]llll'l'ioll: 1m IIt·
)101' m:uwit'a
(PI' U
(Iuot.l nU\'1I1 1I:l0 .-('cda cm Il<'nhllllll~ fr 'g"U zia <I llllllll:ro
de )'(, 'ruta
flue 1I1f' t'olllpita dm' par.l
flui e( IItin '\ nt ...

°

I)

•lctÍ\-o ;
4.. lia\" 'lido ulIla

(i fI' 'gl.lczin Clllll r
1l1:1l'itilll:l , s.'r!t c( 1I\·(,t:\<1.l para li
muda ('om () llU1I1 '1"0 I r' 'rlltn 'lU
fi~liO("
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marítimos coinport.u-, distribuindo-se
III> (lUC faltarem
pelas
ou Iras fl'cgupzia
(le maior num 1'0 de rue ns ados, tudo
termos da regra nnt c «lente ;
5," Se nenhuma fl'('glll'zia
tiv r l' enseados (las indicndas proliseõca.procoderso-hn,
no termos da n'gmü,",
p:\l':I

IlOS

det rminnr () 111(1111'1'0 d I' c.-nsendo :l que COI'I'l' pond 11m
um recruta naval, t' coutingent« lia arnw.da l'wrú di .tribui.lo A fr g'1Il'zia ou fr 'g'tl(~l.ia, rle maio!' IltlmC1'1I II( num
('I'bos 1'( «eusendos definitiv.uneutc, :;I'gttill<!O SI' a )'(1"111 11(.
maior pl\ra menor llUIIWr() de rv '('IIS ados 'ouscI'\'/lIl!lo,c
o di posto lia t'cgl'a
IH'lH <tu
S(' n ,'II'I'a As fl'l'''I)('zi'l
de num 1'0 inuucdinuuneuto
inferior, (Il11l111111o lia. primeirus «omporte
toda a quotn nnvul li: pl'0JlOI' '~o do 'lHoci -nto I'PSP(' stivo, OH quando "s 1'l'StO, 11m,outras fl'I'g'llI'zias
fOl'1'1l1 ,IIP 'l'io1't'H :to num '1'0 do
I' '('('11 l'ildo~ Il':l(lllt'lla fn'gu 'ZiIlS j
(j,11 Ü IllIllICI'O
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Art, 5f>,1l O, abono <10 re rutus fazem-se no eontingentl's da, re pcctivn: fr glll'zia,) aindu <III '(~jlllll t III nuIIp n-ior ao dos me 'mos continevnt
's, Ilh 111111<10-. ( o
r irutns nava
aos contimrentcs marítimo
P,!ll
o hn" 11110, ao qlH' it 'Olnlwt nte fr gll 'zia, ompitum }ln!'.
o '( rvic» do .xcrcito, con i(h,!' udu-se carln r cruíu nnvnl
COJllO .quivnlente
n um do 1',' n-ito.
\rt. f)lJ, o l Iav -ndo nlguma omi i'lo ou irr ITttlul'illlUl,' III
abono (lo recrutas, l'0clt'l'li "lia,' 'r cm qnnlqu 'I' h lU}lO 1'1
parndn pc'lo J.\'0\'l'I'IIO, Il I' «lido (ln inter
lulo, 011 tIa 1111
ctoridades
ndministrativas
1,1 'a .~, <1c'poi (II' d, vidrun nt
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1.a Sede

quando tenham sido infructiferas as diligencias que hajam
solicitado por via de outras auctoridades ou funccionarios,
Art. 1G5.0 Não poderá ser provido em qualquer emprego
publico o individuo que, tendo completado vinte alIDOS de
idade, não mostre por certidão.extrahida dos competentes
livros e passada pelo commandante elo districto ele recrutamento e reserva, que foi recenseado e cumpriu os preceitos da lei do recrutamento ou, se ainda não tiverem terminado as operações elo recrutamento el'essc anno, por
certidão, passada pela commissão de recenseamento, de que
está recenseado
data d'esse documento.
Art. 166. ° A nenhum individuo, maior de quatorze annos,
sujeito ao serviço militar, nem ás pra~as da segunda reserva
sujeitas a serem chamadas ao serviço activo como supplentes, se poderá conceder passaporte para fóra do continente
do reino, ilhas adjacentes e possessões ultramarinas sem
qne preste a caução de 2506000 róis ou hypotheca especial e devidamente registada, pela mesma quantia, sendo
obrigados tanto a uma como a outra emquanto não mostrarem, por documento passado pelo commandanto do distrieto de recrutamento e reserva, que se acham livres
da obrigação do serviço activo ou que não estão sujeitos
a ser chamados ao mesmo serviço como supplentes.
§ 1.° A caução póde ser constituida em dinheiro, que
será depositado na caixa geral de dcpositos, on em titulos da divida publica fundada, com pertence cm branco,
apresentando os interessados, na mesma caixa geral, tantos
titulos nominaes quantos sejam precisos para garantir a
caução, segundo a ultima cotação oflicial.
§ 2.° A constituição da hypotheca especial será feita
nos termos do artigo 912.° do codigo civil, e intervirá,
por parte da fazenda nacional, o administrador do concelho ou bairro onde forem situados os bens, o qual outorgará no contrato, feito previamente o registo provisorio
da mesma hypotheca.
§ 3.° Os matriculados como tripulantes em navios portuguezes podem substituir a canção ou hypothoca por um
termo de fiança, pela mesma quantia, prestada pelo respectivo commaudante, ficando este obrigado:
1. ° A responder pelos tripulantes sujeitos ao serviço
militar, incorrendo nas multas e indemnisações legaos,
dado o caso ele desapparecimento de algum d'elles, e se
não provar, por documento authentico, que requisitou a sua
captura ás auctoridados portuguesas dos portos onde elles
tiverem desertado;
á

l,a
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2. o A dar ínnnediatamento
parte da fuga de qualquer
d'esses tripulantes
ao consul portuguez
elo porto onde a
fuga se tiver dado, ficando o fugitivo considerado como
desertor ou como refractario, conforme as circumstancias.
§ 4. U Os donos dos navios slto solidarios com os respectivos commandantos
na responsabilidade
do n.? 1.0 do paragrapho anterior
§ 5.° No caso de desapparecimento
no alto mar, será
a conuuunicaçào feita ao ministerio dos negocios da. marinha c ultramar.
Art. 16í. ° Sito auctorisados os governadores
civis dos
districtos a fixar novos prasos para se proceder ao recenseamento c á distribuição do contingente pelos concelhos
e pelas fregucxias quando, por motivos imprevistos,
deixem de rcalisar-so nos dias e epochas competentes;
cumprindo que n'essa fixação se guardem intervallos iguaes
aos que para as mesmas operações estão legalmente designados. Do uso que fizerem d'esta auctorisação darão immediato conhecimento ás secretarias do reino e da guerra,
indicando os motivos.
§ unico. Sempre que os governadores civis usarem da fa
culdade concedida por este artigo, cumprirão immediatamente o preceituado no artigo 158.°
Art 168.° .\OS serviços das camaras municipaes, commissões de recenseamento
e funccionarios administrati VOH,
em matéria de recrutamento,
são applicaveis as providencias do artigo -:1:35.°e seu § unico do eodigo administrativo.
Art. 169.° As despcaas com o recrutamento
são obrigatoria .. para as cam aras muuicipnos, salvo os serviços da
exclusiva couipetcncia
das auctoridades militares.
§ unico,
erFio isentos de sêllo os requerimento
, reclumações, recursos, documentos,
reconhecimentos
de tabellião l' todos os actos do procL'SSO relativos a qualquer
operação do recrutamento.
Art. 170.° No dia 13 de janeiro de cada armo, o commandantes dos districtos do recrutamento
e reserva rcmettcrão
ao quartel g moral da divisão um relatorio circumstanciado
âcerca do modo como, durante o anuo anterior, foi feito o
sel"\'i~·o do recrutam mto, ·endo esse trabalho acompanhado
dos convenientes
mappa
estatisticos,
da divi ·oes fiscalisal'ão,
Art. 171.0 Os commaudantes
por in tCl'medio das repartições elo recrutamellto
c reserva
dos Iluarteis g 'lwraes, todo:; os serviços de r 'crutamento
que por t'st, regulamento
competem il.' entidade:.; militare", participarãu
á sccretaria
da guerra qualquer irrrguI
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laridade praticada em matéria de recrutamento
pelas cor}lorações e auetoridades
civis, e enviarão à mesma secretaria, até ao fim de fevereiro, os relatorios mencionados no
artigo anterior, juntamente
com Ulll relatório geral sobre o
serviço do recrutamento
em toda a divisão no armo findo.
§ unico. Reunidos na secretaria da guerra os relatórios
a que se refere o presente
artigo, será, pela repartição
respectiva,
elaborado
o relato rio geral dos serviços do
recrutamento,
acompanhado
dos convenientes
mappas estatisticos, o qual será publicado no Diario do !J0verno e
1;lartc não official das ordens do exercito .
são appli• Art, 172.0 As disposições d'este regulamento
caveis aos indivíduos de qualquer contingente que estejam
alistados ou venham a alistar-se, e começarão a ser execu' adas na data da sua publicação, COIU as restricções especialmente determinadas.

CAPITULO XVI
Disposições

transitorias

Art, 173.° A prescripção
do serviço militar para os
mancebos pertencentes
a contingentes decretados até 1tl87
Inclusive, é de quinze annos contados da data do sorteio.
Art. 174.0 A respeito dos mancebos pertencentes
a contingentes decretados até 189õ inclusive, observar-se-lia
o
seguinte :
1.o Os mancebos solicitarão a sua resal va e mais documentos relativos ao recrutamento,
nos termos da legislaI(ão anterior, ás commissõcs de recensenmento ;
2.° O mancebo, que haja trocado o numero, não póde reclamar por inscripção indevida no rccenseamento;
13. o Os mancebos já alistados no corpo de marinheiros
-la armada, que tenham menos de 1"\5-1 até 1ffi,ÕO de altura, continuam no serviço da armada até concluírem
a
obrigação contrahida,
segundo a natureza
do seu alistamento;
4. o Os que forem ou possam vil' a ser chamados ao serviço activo, incluindo os alistados na segunda reserva, chamados como aupplentes, poderão remir-se por ÕOI~OOOréis,
ou 100~OOO réis sendo refractaríos,
tão somente até 31 de
uezembro do corrente anno ;
:). o Os antos de refractarios
serão levantados nos termos
fio regulamento
de 29 de outubro de 18Dl, seguindo-se o
processo n' elIe determinado;

1." Bt'rie
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U." O" supplentes continuam a ser chamados pelas commiesões de recenseamento, e se algum se achar no serviço activo em virtude da troca do numero, será chamado
a supprir a vucatura occorrida o mancebo com quem trocou;
7. ,) Aos mancebos isentos temporariamente
do serviço
militar pela j unta de inspecção será applicada a legislação
em vigor na epocha da isenção;
8. o Os commandantes
dos districtos de recrutamento
e
reserva escripturarão,
em cadernos provisórios, as remis",ões dos respectivos
mancebos que lhes devem solicitar a
guia especial para esse fim, communicando logo a remissão
á commissão de recenseamento,
para
er notada no livro
competente.
§ unico. Os individuos que á data do presente regulamento tiverem mais de trinta aunos de idade e que, por
qualquer motivo, deixaram de ser recenseados na cpocha
competente, podem ser nomeados para empregos publicos,
corntanto que, alem dos outros requisitos legaes, paguem
o pre<;o da remissão a que são obrigados os refractarios.
As guias para este effeito (modelo H.O 31) serão passadas
pelos commandantes
dos districtos de recrutamento
e reserva a que pertencer a fr guezia em que os referidos individuos estiverem domiciliados.
Art. 17ó.o As praças de pret promovidas em virtude
dos artigo
8+.0, 85,0 ou 105.0 do regulamento
elas escolas
para as praças de pret e da promoção aos postos inferiores
de 2ó de outubro de H39:3, só podem ser readmittidas
no
posto que tinham antes de s 'rem abatidas ItS unidades
nctivas do exercito.

Paço , em G dI' agosto de 11306.
raes Sarmento,

JOS(;

Estevão

de Mo-
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Tabella para uso das juntas de inspecção
Doenças

e deforurldades

que isentam

do serviço

militar

(Sota.- Os cnpttulos ou os titulos, marcados com asterisco,
têem referencia na tabella relativa ..~ aptidão para os serviços auxlliares

activo

do exercite)

Doenças geraes
1 UcoolisllIo
2 Cachexíns,

com desordem; bem caracteriandas.

3 Iiíabetcs.
4
5
6
7

Escorbnto.
Escrofnlose,
bem caracterisada (*).
Gotta.
Falta sensível de robustez,
caracterisada
por insufficieuciu ,
proporcionalmente
á idade, do desenvolvimento
dos systemas
muscular e ósseo, achatamento do thorax, pallidez da pelh- c
das mucosas Í'J!<).
fl Intoxicações
chronicas, bem caracterisadas
: satumismo, l.ydrargyrismo, pbosphorismo ou outras.

\) Líthlases.
10
11
12
13
14

Lymphadenla,
Obesldndc, causando embaraços á marcha ou ú equitação (,,+).
Paludism«
chronico, com alterações vísceraes.
Rheumatlsmo,
com signaes objectivos manifestos.
Syphilis, manifestada por accideutes secundarios graves ou pOl
accideutes terciarios (*).
15 Tuberculose,
ainda quando só fundameutadnmentc
presumida.

Doenças communs aos diversos systemas e apparelhos
lU Corpos estranhos,
alojados em orgão, onde causem pcrturbução
de funcções orgauicas importnntcs ou de movimentos l1eel'~sarios ao serviço militar (*J.
17 Ffstulas, de muito demorado ou difficil tratamento.
18 Heruíns visccraca, cm qualquer grau ('II).
19 'I'nmores benignos, qlle, não sendo de fucil curn, pelo seu nu
mero, volume ou sédc, prejudiquem
importantes
fune~i'íl'o
orgauicas ou actos militares Indispensáveis
(*).
20 Tumores malignos.
21 Ulceras de mau caracter.

Doenças looalisadas
22
23
24
25
26
27
28
2!l

.A.crolllegalin.
Ataxin locomotriz progresstvn.
.A.trophil\ muscular progressiva.
Ohoreas. - AthetoRe.
Doença de Basedow,
Eptlepsln, ROl> qualquer das suas fórmas,
Hysterln, belll definida.
~[al )erf'urante.
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30 ~[yxoedcllla.

31 Xeurnsthenia, de fórma grave.
i32 Parnlysla

agitante.

:l3 Parnlysías centraes.
34 Paralyslas pertpherteas,

quando determinem

uotavel impo-

tencia funccional.

3,) Parnlysta geral progresslva.
3ti Psyehoses, comprehendcudo, como estado morbido independente,
desde as mais graves manifestações anormaes dos phenomenos psychicos, até ás mais simples dysgcuesias ccrcbraes,

;n Somuambulisme. - Catalepsta,
38 Scleroses meduliares,
39 Tics convulsivos,

bem definidos (*).
Appar-elho

\ i-ma] (*)

lU .\.lIlaurose. -ÁlllblyoIJia.
41 .\.stigmatislllo,
reduz indo consideravelmente
a agudeza visual,
em ambos os olhos.
42 Descollamentos (la chorolde ou da retina.
4fl Estrabismo,
permanente e em grau tal que, dirigida a pupilla
de um dos olhos para :1 frente, o limbo eorueauo do outro
toque o angulo interno ou externo do olho.
4-! Glaucomas.
4.-) Iutlanuuaçües
ehronícas dn membranas,
de um ou ambos os
olhos.
para cuja correcção, depois de paralyII; Myopia .....•.....•.
sada a nccommodaçâo, seja neeessario
-* 7 Hypernretrupla .....
o emprego de lentes de quatro ou mais
dioptrias para ambos os olhos.
41i Nevrlte optíea, - .\.trophia do nervo optico.
~H Mydr.iase
Iderivadas respectivauieute da~ parnlysia
;)0 )ryoSH!
\
ou espasmo da ncccmmodação.
,-)1 Opacidad('s das membranas
ou .IOR meios trnm parentes,
de
um ou de ambos os olhos, difficultnndo o exercido da visão.
:-):2 Paral slas
\ dos musenlos dOH olhos, <juand? permatl:3 Espas~lOs"""""1
nentes c 'p~rtnrbando
consideravelmente a visuo.
:)j Pteryglou,
invadindo o entupo pupillar -ob lt a lo da luz moderada .
.-).-)Stnphylolllas.
,-'1 i Synechias,
anteriores ou po~tcriorci', com atre Í!t ou oeclusào
da pllpilla .
.-)i Blel)harite
chrollica, com perda de g1'!\ude numero (Ic pestanas, ou com eudureciml'nto do rcborllo palp bral.
'-'I) Dael'yoadenite
chroniea.-Jll\cryocy
tite chronil'a .
.-,fI Tumor ou fi tula lacrylllaes •
.l\.P[1;1l·0]1Iu

Ll1ldiliyu

IlIllanlllll\ções chronica~ do ouvido, com (limillUi~ão cOllsidel'aVI'I da fuucção hi-auril'ular.
IiI Polypos 011 tUlllore (lo caltal auditivo, pr judicando notay(·lmente a func<;ão bi-allrieular.
urdez l)ermanente,
repr sCllta(la por cousid rltv I ôy,e('ia de
1:3 am.bos o~ ouvidos ou por completa eoplto
de um (.).
- Vertigem Ile l'Ienil're.
til)
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e da r-espir-ação

64: Ozena, bem earacterisada.
G5 Phlegmaslas ehroníeas, bem definidas, da lrlr~'llg-e,trnchéu ,"
bronehios, pulmões ou pleuras.
66 Paralysías dos nmseulos laryngeos, eom lesão funcclonul importante.
67 Gaguez bem accentuada (*).
68 lUudez.
69 Brouehectnsía, -- Stenose bronchíen,
70 Emphysema,
ateleetasía,
sclerose puhnonnre-.
71 Adherellcias, espessamentos ou derramamentos pleuriticos.
72 Pneumothorax,
hydropneumothorax,
73 Astbma, bem comprovada.
Appar-elho

pyopueumothnrax,

digcslh o

74 }'alta ou detorlcração
de grande numero de dentes, perturbando cousidcravelmente
a mastigação.
75 Hypertrophla
das amygdalas, quando considernvel, a ponto di.

ditlicultar a respiração ou a deglutição.
76 Inílammnções
graves e ehroníeas da bôca, pharyugtgo, e-tomago c intestinos.
.
77 Stenoses da pbarynge ou do esophagn,
78 Gastrectosia.

79 DysI)epsias gastricas

ou gastro-Intestlnaes,

esopha-

chrouica- com

apreciável depauperação
organica,
80 Ulceras (10 estomngo 011 dos intestinos.

81 Hemorrhoídas, volumosas ou multiplicadas.
82 Procidencia 011 prolapso (10 recto.
83 Constrlcção erganíca, considernvel, elo anus ou do recto.
R4 Anus 1\1101'11101.
Ró AU'ecc;:õeschrouicas c graves do figado, baço ou pancrt-u-.
8(; Peritonite ehronlea.

87 Aneurfsmas,

88 Arteriosclerose.
89 AtrOl)hil\, degenereseenelas,

OH hypertrophia
do ruyor-nrdio.
!lO Hydropertearâto,
9l nilntaçilo do coração ou elos grosso- vaso:...
92 Inüaunnações chronicas do endocardio, myocnrdio, poricardio, arterias ou veias.

93
94
95
96

IJesões valvulares.
Nenoses, brm dcfinida~.
Symphyse cardiaca.
Varizes grossas, cxtcusa~, mu1tiplicflda~
movimentos (*).
Apl'llrelllQ g"'Ili("-U1inm'ioJ

97
98
99
100

Apertos cOIl~ideraYcisda urethrn.
Calcnlos.
Cystite chronica.
noeuçl\ de Alldison.
101 Ectopil\ r{'nal.

011

(·mhara\,lltldo

o.'
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102 Iucontlnencín
de urina.
103 Nephrite ehroníca,
] 04 Prostatíte cbronica.Hypertrophla da prostata.Calculo
prostatleos,
]Or> Ilydrocele,
volumoso ou symptomatico de lesão apreciável dos
orgãos (*).
106 Atrophia, cousideravel, de ambos os testiculoso
107 Epispadias.-Jfypospadias,
situado para trás do freio prepucial.
108 Hematoeele da tunlen vaginal.
]09 Retenção,
pcrmanente, de um testículo no canal ou no aunel
inguinaes (*).
] 10 Vidos de conformação
da hcxiga.
Ai-ucul.ir-õc

«,

muscuíos,

'1

O"",,,",,,

o ,..,yno, Ias

(*)

111
1]<) Atlhereneias
At.
I'
museu 1ares ou t en dimosas, d e que resu It
:-: TIeltO~a)
cllç~~e~'
........
difficuldade
de movimentos
impor11 .) n 1
v< ~ •••..•••
tantes,
] 14 Rupturas
.
11:) Lesões ehroníeas
dos OS~Og,articulações ou cartilagens, produziudo deformidades
ou perturbação
de funcções importnntes.
11 li l'Iynovites ehroníeas,
difficultando o livre exercicio dos movi-

uu-ntos.
1'0110 (*)

117 AcnIÍ chroulco da face, occupando grande superfície ou dando
mau aspecto.
]]8 Albinismo total. - AlbinislllO parcial, dando mau aspecto ou
perturbando a visão.
lHl Bromhydrose,
120 Calvícle, extensa ou disseminada em pontos multiplos.
12] Ephldrnse,
quando tcnhn provocado lesões da pelle.
12:l Eethymn .......•••.
123 Eczema
.
12t 1cthyose
.
12:1 1mpetlgo . . • . . . . . .. 1
ti'
1
126 Llchen
< e carac er c iromco e <Juan! o OCt:UpClIt
12í Pemphígo.. . . . . . . . .
grandes superficie-.
128 PltyrIMis
.
12~ PRoriasis
.
130 !'Ielel'otlermia
.
131 ElephantiasiR.
132 I,CI)l'a.
133 LlIII11S.
l~H SrcoRI~.
13r> ,.'inha.
Deformidades
1:36 Nanismo
1:17 Higantisulo

jcaracteri~undo-se
porc~tatllra~a~OI'JIUle~.
ncoll.lpanhadas .~e thsproporçao ('ntn
a~ tltversas r<'glOes do corpo.
138 O~!lllIcação incompleta do craneo.
13~ "leio de confol'mação 110 Cl'alleO, impedindo absolutallH'ntr o
1180 do capacete
ou da harrctiua (*).
140 Colobom:l I)all)('bral, quando extell'o c di ridiudo a pnlpchr:~
oln toda a Rua gro~sura.
........
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141 Lagophthalmía,
deixando pcnuaueuteiuentc
a descoberto a
pupilla.
142 Blepharoptose,
consideravcl c perturbando a visão.
1.13 Ectropion,
entropion,
ankyloblepharon,
symblepharon,
eplcautidc,
só quando dêem uotavelmcnto mau aspecto, ou
causem irritação permanente (*) ..
144 Tricllinse, extensa e com paunus kerutieo Cjf).
145 Exophthalmin.
- 'licrophtha.hnia.
lJG Aphakia. - Deslocação do crystallino (*) •
.147 Atresia do canal auditivo (*).
148 ])ivisilo, hypertrophía
e atrophla
da Iíngua, com alteração
funccional notável.
il4!) Destruição
ou perfuração
da abobada palatina,
dando scnsivel nasalação da voz,
150 Labio leporino, a menos que não seja pouco cxtCDBOe não alterc consideravelmente
11 physionomia
('1:<).
151 Vicio de conformuçno da maxilla Iníertor', quando eousidernvel (*).
152 Papeira,
volumosa e de cnracter ineuravcl (*).
153 'I'ortícollo, de causa per.uaucuto (;;).
154 Viclos de conformação
do pescoço, quc, por sua natureza e
séde, produzam mau aspecto sensivel ou emhnracem a respiração ou a circulação, ou o uso do uniforme ('lO).
155 Gibbosidade (cyphose, seolíose, lordose), quando bastante
pronunciada
para detenninur
lllá apparcncin ou impedir o
uso do fardamento e equipamento, ou quando acompanhada
ele dcslooução cousecutivn dOH ossos (la espn.loa on da bacia ('III).
E)l; Spína-btílda,
1m Proemlnenela do steruo, Clll fénna de quilha, CO'I! dl'fo1'l1laçfio
considcravcl das costellas (*).
158 Depressão
do sterno, muito considemvel e com rel'Ír::unento
do appcndi<'c xY1'hoidc para dentro ou para fÓl'a (*).
15!) Desvio parcial (10 steruo, daH costella~ ou da~ cllrtilagelll',
quando bem pronunciado (*).
160 Achatamento
de HUI dos lados do thorax, qualJdo l'ollsideravcl (*).
161 Vicios de conformação
das clavhmlag ou dm, ollloplatnl'!, só
quando illlpossibilitcm ahsolutalllcntc
os mo\ illH'ntos militl1rcs (*).
IIU 'l'rausposiçito cOlIgenita do coração.
] 63 Desigllaldalle
nota\'el cntrc o COIllI)l'iIlH'ntodos llwlllbros ~upcriOl'os, levada a ponto de prcjl1flicar a harlllonia do~ mm'imentos ('lO).
1M Desvio cOllsitlel'avel <lo antebraço
sobre o ul'arO (*).
16;) Luxação permanente
do llollex.
] Iii; Ankyloses
lIlultiplas dOR dedos, impedindo Oh 1110\'ill1cntos illdi~pCllsavei~ para o scrviço 1*).
167 Dedos palmados ou dedos sl11lrallllllleral'ios,
qnaltdo sc 01'110nham á cxecução dos ncces~Hl'io~ rnovimcntoH ()lo).
16R Rigidez,
enrvatllra,
"exilo, extell~ão permanente
de um 011
mais dedos, só quando emhnr:!('(1111eon~idel'a\'('Jlllentr
os movimentoR neocssal'ios ao sel'l·içj. ( ).
1(m DeforHlaçllo nota\'cl dos ossos da pelve, pl'odll~illdo mnbal':1ço
sensivel :ís f'llIlC.ÇÕCB ol'g-allicl\' ou aos 1llovillH'ntOfl militnl'e~ (*).
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170 Joelho valgo, quando, tocaudo-se os condylos do fémur, fiqueu
os mullcolos internos afastados 10 centímetros, pelo menos (jt.).
171 Joelho varo, qnando, tocando-se os malleolos internos, fiquei.
os coudylos do feinur distanciados mais de lO centimetros (.. I.
172 Desigualdade
tIas dimensões dos membros inferiores,
danduma differença de 3 cen tiuietros, ou determinando
conside
ravel claudicação (,.~).
173 PÓ valgo, varo, equíno r talus.
174 PÓ arqueado, só quando, pelo consideravcl arqueamento, recla
me o uso de calçado especial (*l·
175 Pé chato, <ri quando haja salieneia anormal do astrazalo e d,
scuphoirle abaixo do mulloolo int ruo, ou o l'rolongamellto
do eixo da perna tique mnito para dentro do eixo do pé (jt'i
171; Luxação permanente
do dedo grande ou (la sua artlcutaçno
ínter-phalanglana
I.. I.
177 Dedos suprnuuurerurtos,
só (11laudo seja mais de um em ca(!.,
pé, ou quando, ainda que um só, pela sua viciosa posição
impeça o uso do calçado rC'gulamentar ('l<}
178 Dedos em martello, ") quando as unhas toquem no chão e llurticlllal;<',es phalango-l'halangiaJlu~
apresentem angulo salientc c doloroso (*1.
179 Cavalgmneuto
dos dedos, só quando l'crmanellte, exagcrad« (
completo, impedindo seuaivelmeute a marcha (1«).
180 Ankylose da articulações
SCllIIUlo·jlluneral,
humere-euhltal, raâío-carptea,
Hío-Iemnral, Iemuro-tihial,
ou tibio

tarslea (*1.
I 81 Psendarthroses.
182 Calles o~~eos, disformes ( '.
18:) Callos, só muito exeepcionalmentc,
]Jelo seu nUlllero, Ritllaç:lo
grand('7.l\ ou profundidalle
da raiz, llue d ~\a abaixo (1;
dcrnw (1"l.
a) Extensas, adhcrellt s. com perda (1<
~uhstaneiu o~sea ou 'om perua COllsidcral'el de substancia muscular
li) 1'011("0 consistl'ntes, (luando nos mClIl
hro"l inferiores.
18.1 Cicatrizes
( .)..... _. r) Difficul~al1do os Jl~ovjmento~ indispellSllYC1S 1\0 serVlço.
d) Pro,luzindo vbbtaculo ao port do {",n·
uamcuto, armamcnto
ou equip,mento_
e) l'rorlllziu(1" notavel1llente lIIau uSP"

l
1

("to.

18:!
18~
18 (
188
~~9

Pen!;\ tlc

l)erdlt
Per(la
Pel'da
Porlllt
Per(ln
] nO
. 1 Perda

olho <lU do seu u~o (').
dr uma j)arte con~idera,'el
do nariz.
Ile nllm gralldl' pari c tlo jH\Yilhí\o (1 uma orelha ( I·
consideravel
de qualql1('l' do labioso
de lima }Iurte da lingna, diAi('ultan<1o li pll1ttYJ"a.
tlo llollegal' ou do lima (la suas pltalan e t#l •
do imlicador dheito
ou de dila
(la
lia Ilball\1111111

ges (l.
19? Perda tle dois d '(10'1 (oU d dua phalallll". de cada nm (~I.
1()3 I)erda
de Ilu:\" llhalallgl" do tl do médio e d uma do indicador ( I.
191 Perda shílllltalll'l\ de lima }Ihall\ne-e do tl do indiel\(lor, m(ot!i(
e allnular (. ).

.!)8G
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195 Perda
19G Perda
197

198
199
200

silo

de uma phalange do dedo grande (10 pé (*).
simultanea
de dois dedos contiguos (*).
Perda simultanea
de uma phalange
nos quatro dedos llequellos (*).
Perda eousideravcl
do penís.
Perda de ambos os testiculoso
'I'odas as mais perdas ou deíormídndes, em qualqner parte do
corpo, difficultando as funcções da economia, produziudo
manifesto embaraço ao uso do uniforme, á eonducção do ar.
mamento ou equipruncnto, estorvando a equitação ou o ruanejo das armaR, ou prejudicando
notavelmente a apparencia
militar (1(,),
Condições qne, Impossíbtlítando
para o serviço activo
compativeis
com os serviços auxiliares
do exercito
em tempo de guerra

ti EscroCnlose, quando só caracterisada
por enfartes glangliouares do pescoço, que npena~ se opponham ao uso do fardamento,
7 Eraquesn geral, quando não tenha os caracteres mencionados
na tabella.
11 Obesidade, quando nào for extraordinaria .
.;! 4- Syphilis,
nos casos de inaptidão para serviço activo, quando
não acompanhada de acceutuado mau estado geral.
16 Corpos estranhos,
quando sejam compativeis
com os movi.
mentos necessarios para serviços de menor acrivldudo.
18 Hernlas inguinaes c eruraes, não ultrapassando
o orificio externo do canal.
.19 'I'umores benignos,
que impossibilitem
para o serviço activo
só pelo mau aspecto ou embaraço ao porte do armamento,
fardamento e equipamento.
~)9 'l'ics convulsivos,
quando não forem excepcionalmente
exnggerados.
4o{DOenças dos olhos e seus annexos, quando só produzam
a
mau aspecto, comtanto que não sejam causa de irritação
,')9
permancnte e deixem quasi normal a visão mono-ocular.
41 pUyopla e outros defeitos de refrncção de Ilmbos os olhos,
46>
quando habitualmente
corrigidos por lentes até 8 dioptrias,
47\
ou quando possam ser corrigi veis por lentos até (j dioptrias.
43 Estrabismo,
alem dos limites marcados ]>ara a aptidão para o
serviço activo, quando não prejudique sensivehucute n funcção da visito,
fi2 Surdez
mone-aurlcnlar,
embora completa, ou bt-auricular
incompleta, quando deixe ouvir a palavra a curta distancia,
67 (~agllez, quando não exaggeradissima.
96 Varizes, quando não ulccradas, nem com tendencia á ulecração,
105 Hydrocele,
salvo casos excepciouaes
de eXllggerado volume,
com apreciavel alteração dos orgãos.
109 Cryplorchidill,
quando n:10 seja acompanhada
11e falta llotavel de todos os caractcrcs do virilidade,
Retl'neçilo, contracção
Oll atrophia de um IIltllllbro, logo que
as fnncções do homonymo sejam llOl'maeS c os movilllelltOs,
] ~H
no seu conjuncto, não sejam considcravehnente
alterados.
Hygrollla chronico e kistos sylloviaes, que nao eOtllpromettalll
os movimcntos dns articulações.

1Uj
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117
sei \ mo tiIVOdee isençao
i
~ cIo serviço
'
a 1 ' D erma t oses, qnan doo sejam
ac tiIVO
130\
só pelo mau aspecto,
118 AlbinisIIIo, quando não perturbe consideravcluieuua visão,
120 Calvicie.
139 Deformidades
da cabeça, quando só embaracem"
uso do capacete ou barretina,
1±3 Deformidades
dos olhos, do nariz e dos ouvldu-, quundo ape144
nas sejam motivo de isenção <lo serviço activo por effeito do
146
mau aspecto ou quando não perturbem eou-ideravehuentc
1-!7 as rcspecti vas fuueções.
150 Labio leporluo,
simples e quando occupe até metade do labio,
151 ])eformidadeR
dn face, quando só produzam mau aspecto,
1~2lDeforlllidades
do pescoço, quando só se opponham ao u-,o do
1541 fardamento.
155
157 Deformidaâes
do thorax, quando lião sejam exaggera<la~, não
,
prejudiquem as fuucções dOKorgãos c não embaracem os moa
'
tos <os
I mem bros supenores,
'
161
vuneu
163jDeSigllaldade
dos membros superlores,
ou desvio n'um d'elles,
] f'1
quando o normal exerça plenamente
as sua, funcções c o
),
outro lhc possa servir, embora incompletamente.
do auxiliar,
16li
a.
11;8 Encurvamento,
perda ou Iuüexibtlldaâe
(los detlo~, quando
100
a funcção da prehensão das duas mãos não seja muito embaraçada.
a
194
hi9 Vi cios til' couforlllação da bacia, quando não exces-i \'OS, uern
prejudicando as fuucções.
170IJoelho vulgo e joclho varo, um pouco acima <lo, limites marl~l \ cados, permittindo a progressão.
1/2 Desígualdade tios 1II1'IIIbros Interlores, alem do limite marcado, qllantlo o habito tenha corrigido naturalmente
a claudicação, periuittiudo. em condiçõ s de facilidade, a estação e

li4

a prcgressão.

a
17~ })('forllli<latlct! IlOS 1)t!S, quc não det
] 9n
à progrc~sao,
a
l!l7

I

minem

grall(!e embaraço

lHO Ankylose~, <le qnalqller articulação, qllalldo os m,.\"illleJlto~ necessarios não sejam considernl\"ellllente
re(llIzitlo~ ou PJ'l'judil'adof<,
ll:l~ CaUo!; osseos VOllllllO os, embora ligciramente
dbfol'me,: ma~
bem consolidado,
não causando gravissimo embaraço aos
movimentos.
183
sCIlI[lre
18~ Cicatrize~, lias hypothezeH lo, d e e.
180 Perda de UUI olho on do seu liSO, 'luando na orbita não haja
causa (le il'l'ita\'ão pCI'Illallent , e a visRo do outro beja lJorJlJal.
lR7 Perda dll ol'(\lhn.

cano,
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200 Todas as outras, que só excluam do serviço activo pela uui apparencia ou pela difficuldade no uso (10 fardamento
ou no
porte do armamento e equipamento.
Observações
I O estado de anemia, o de fraqueza geral, que não chegue aos
limites marcados no n.v 7 da tabella e o de convalescença
de doença grave reclamam sempre a isenção tcmporaria c a
resolução definitiva ficará para a inspecção do nnno SUbKCquente. Este julgamento
poderá ser adiado annunlmeute
até qlle o mancebo prcfaçu vinte e tres aunos de idade,
sendo então defini ti vamente julgado.
II O estado de doença aguda, quando não seja de caracter CRseneialmente ligeiro c benigno, póde determinar a iscncão
tomporaria,
III A falta de altura, para o mínimo exigido para o serviço activo, quando for de 1 centímetro apenas, c se der em mancebo, cujo desenvolvimento
organico não csteja completo,
reclama a isenção temperaria, e só findo o terceiro anno de
inspecção, não se dando o crescimento, se qualificará para
os serviços auxiliares.
IV Todas as condições pathologlcaa ex aradas na tabella, quando
sejam de natureza
curavel on rcmediavel por quaesqucl'
processos, bem como aqnellas quc o tempo e o progresso da
idade possam corrirrir, se nâo para tornar o mancebo apto
para o serviço activo, ao menos para o tornar aproveitável
para os serviços auxiliares, reclamam a isenção temporária
Y As condições pathologlcas
de caracter permanente e de impossivel corrccçâo, que impossibilitem
para o serviço activo, mas não para os serviços auxiliares, serão logo julgadas n'esse sentido.
.
YI As doenças de difficil verificação nas sessões da junta c a~
de possível simulação, não isentam do serviço, senão depois
de verificadas c reconhecidas por observação regular n'um
hospital militar permanente,
devendo, para isso, ser apurados sob condição, os mancebos que as allegarem, e, quando
forem encorporados nas unidades activas do cxerc ito ou da
armada por lhes pertencer a obrigação d'esto serviço, entrar
nos referidos hospitaes para serem observudos.
"II As doenças dc manifestcções
intemrittentes,
como a asthrna
nervosa, a epilepsia ou outras, quando não apresentem estygmas próprios e claros, não dcterminam observação hospitalar, nem isentam do serviço, senão quando reconhecidas.
depois do alistamento, por 11mou mais medicos dos corpos,
que, com a deacripção elo que observarem, farii.o aprescntar
essas praças ás juntas, nos termos ordinarios.
YIIr Das disposições do numero antecedente, exceptuam-se as psycho~es intermittclltcs,
flue, logo que sejam aflh-ma(l:ls por
um attestaclo medico ou suspeita(las pela junta de inspPCção, serão mandadas observfl.r, 110S termos da obsC'rvação VI.
IX As juutas de inspecção, com respeito aos mancebos jlllgadof
aptos, mencionarão, na sua opinião, se o são para todas a~
:trmas e (le prefel'encia para qnal, 011 RIl o são exclusivnnH'lItc
para urna (relIas.
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X Com respeito aos mancebos julgados aptos sõ para os serviços auxiliares do exercito, as juntas monciouarâo se o podem ser para os que reclamam esforço muscular, se apenas
para serviços sedeutnrios.
XI A mutilação voluntaria ou a voluntaria acquisição de doença
que impossibilite
para o serviço activo de qualquer arma,
não será motivo de iscução, quando os mancebos em taes
eondiçõee possam ainda servil' em qualquer das companhias
da administração
militar, para as \juaes serão logo apurados, alem da responsabilidade
criminal em que possam incorrer .
. 'U Nos casos de lesão considerável e de absoluta notoriedade,
taes como, cegueira completa, perda de mão ou pé, ou mudez permanente, a respectiva cnmara municipal fará lanar
um auto de verifieacão em sessiio publica, com as-istencia
do administrador
elo concelho, médicos do partido, parocho
e regedor, podendo o~ mancebos, quando não houver reclamação cm contrario, ser dispensados dc ~c apresentarei.i
perante as juntas de inspecção, ~c cllas, cm vista do auto,
julgarem dispensnvcl a sua compareuciu.
XIU Outrotanto acontecerá com os mancebos que apresentem cortielão de terem Rido tratados de psychoscs graves nos hospitaes de alieuados do paiz.
XIV Quando, no mesmo mancebo, ~i' dêem causas multiplas rle
isenção, embora cada uma d'ellas de per si não attiuja o grau
marcado na tabella, a~ juntas julgado
na sua con-cicncia
I' bom critério
sobre a aptidão absoluta ou relativa dos iu-peccionados,
c n'este caso, como em todos, terão sempre
presente o verdadeiro espírito da lei, que é aproveitar para
o serviço todos quantos u'elle forem aprovoitaveis, e excluir
.I'ellc todos quantos sejam inuteis ou prejudiciaes, ou possam lia fileira aggravar o estudo de uma já precaria saude,
tendo de interpretar
n'este sentido as palavras notavel, importante, consideracei, 'l:olI1.TlLo.·II),
manifesto, sensivel, c outras
empregadas na rcdaccâo.
<'V .\ presente tabclla reg; para o jul~all1ento do;; yoluntarios e
readll1ittidos. Todayia a. resoluçlto definiti\'a tão ,ómeute
para o alitit<tll1ento como yoluutario pódc prorog-ar-se annualmeute até ao pl'!tHO ('111 (lur ~eria permittida
isen~ão
temporaria quando os mane\'bos fossem chamados pela lei
do recrutamento;
c nas readlllissi:;es deverá ter-se cm eonsidera\,ão lt8 aptidões prov,tda~ pelo modo COlllOas praça!:!
U:em :-el'vido, e os direito~ que ellas pOHsam \'ir a adquirir,
com mai~ uma read1l1is~ão, all'lII 1},18 já e()ucedida~.

Paço, em ô de agosto de 1896.
i'ues Sal'mento.

José Estevãú de Mo-
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Noo 1

Concelho de •.. (ou bairro)

Districto administrdtivo de ...

Oeuuníssão 11e recenseamento

mllítar

A eommissão, em desempenho do preceito do § 2.° do artigo 22.<>
do regulamento dos serviços do recrutamento, faz saber que, na primeira quinta feira do mez de janeiro de ... , terá logar a primeira
sessão para a inscripçâo do recenseamento
militar de todos os
mancebos dentro da idade legal.
O que faz publico, a fim de 'lue os interessados se possam apresentar na mesma sessão para prestarem quacsquer esclareeimeutos
ou informações :í mesma com missão.
Sula da comrnis-ão,

cm

o

o

o

ele •..

de 18

o

o

•

o presidente,
Fo.o

Ko B. Este edital deve publicar-se
reunir.

sempre

que a commif:~:lo se
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Concelho de ...

Districto administrativo de ...

(ou bairro

Commissão de recenseamento militar
A commissão, nos termo- 110 ~ 1.0 do artigo 31.0 (lo regulamellto
dos serviços do recrutamento,
faz publico que recebe de quaesquer
pessoas os cselarecimentos,
que possam habilitar a fazer a inseripção exacta no livro do reCf'IlSeamento, de todos os mnncebos queestiverem dentro da idade legal.
E para constar se mnndou affixar o presente
Sala da commissão,

em ...

de ...

de 18 ...

o presidente.
F ...

edital.
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<1

Concelho de ...

Districto administrativo de ..•

Commissão de recenseamento
Recruiamento

(ou bairro)

militar

de 18 ...

Cédula passada pelo presidente da commi-sâo de recenseamento,
a favor do mancebo abaixo mencionado, para lhe servil' ,I.. resalva
desde a opocha do recenseamento até o dia em que for chamado
á junta districtal ele inspecção.
Empregos
ou profissões

Coutingente

Ol)..:erV8t;C;(',;

I

I
Sala da commis ão, em •..
Signacs

de 18 ...

de

cnracterí-ticos

,\ltUl'It ..•

metros.

" centímetros

...

milliuiotros.

01h08 '"
.r ariz .
Btlea
.
Cabello '"
Barba
.
Rosto
.
Côr •••
Sjgna(l~

l'{\l'ti('u)arC's

o presidente,
F ...
(Legar (10 s(·110.)
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Secretaria d'estado dos negocios da guerra, - Direcção geral.
2. a repartição
Relação uumertca
n fazer no contlugeute de 1~

o o o,

pertencentes

(lo~ abono, dI' recrutai'
nas fl'e!:'ueziaR abaixo mencionadas

ao dlstrlcto dI.' recrutamento

Districto

0001'('1ho--

ndmtutsn-attvo

}'t·('~u

e reserva n.' , , ,

")2'

I

I

\

(ll,)srn:\ ...

A1JOnn~

çõc~

--

I
I
I

I

I

I

I

I

,

n director "{'ral.
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MODELO N.· 10
•a

Divisão militar

Dlstrlcto de recrutamento e reserva n. o
Recrutamento de 18 ...

Aviso para oompareoimento

inspeoção sanitaria

á

Concelho d .•.

Freguesla d ... (ou grupo)

P. .. (posto), commandante do districto de recrutamento e reserva n,s •.. , faço publico que os mancebos constantes d'esta rela.
ção, recenseados no presente anno de 18... J(lara o serviço militar, devem compar cer nos dias abaixo indicados, no quartel
de .•. em (localidade), a fim de se apresentarem ít junta districtal de inspecção, sob pena de serem autuados como refractados
(o que obriga a servir mais tres annos nas tropas activas) e presos
onde forem encontrados se, sem motivo justificado, deixarem de
comparecer nos referidos dias, dev ndo para esse effeito solicitar,
com a necessaria antecedencia, a competente guia ao secretario da
Commissão de recenseamento.
Quando
devem

Naturalidade
Nome.

.. ,

..

'ii

'"
"......
d

-

-

-

o
-"

õ1

comparecrr
ti junta
o

Filiação

OIJ..rrvaçürs

<l

"" ~~
- -

~

o

o

Q

'"

:;;
"

- ---

. Pal'~ OSretal'datnrios, OSquc houver m ido recens ados em districtojS dIversos e os dos contingentes anteriores, a inspecção verificarsc- la nos dias .•. do mez de ...
Quartel em •.. , .•. de .•. dr 1 ..•
(Logar do sêllo.]
O COllllnandautedo diatricto de recrutam nto e reserva,
P ...
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MODELO N." 11

Dlstrlcto administrativo de ...

Concelho de •.. (ou bairro)
Guia de apresentação

Marcha

para

junta regimental

... , a apresentar-

se ao commandante

do districto

cebo abaixo mencionado.

Vae abonado

da quantia

de ...

lhe compete, nos termos do § unico do artigo (j6. do regulamento
ciclo, se lhe passou a presente

D:~a
nascimento

~
e

E

.. 'ª~

N

..,'"" ~.;;

:§ r>."

§.o

O

..,
f
E
"
o

mo
bap(w

"
.s ,~

I

n.v •. , (ou ao presidente

ao subsidio

dos serviços do recrutamento.

pelo secretario

da cummissão

..

<J

~ '"o..
il<

o

"

.. '""'" ~SoOÊ
.., '" ~';
é

~j

..,

r::

c;;

Signae.

ii .~i
~ :r:; e e 0;
~

8

&
.... - tD
g.o
Q;;; oS ;.. o

é.,

.,

..
".. 7:..
o

o

:::I

~ ]
Q'W

.o
O

I-

~-a..

"f

.s
o
'"
P< p:: ~
- -

"'

""
bQ';:

;íi

que

E, para ser como tal reconhed'este concelho.

Contingente
a que pertence
e por onde
foi recenseado

caracterlsticos

i..

S
<J

da

o man-

de 120 ré is diários

de recenseamento

~

-------;---

o

Q

correspondente

Resldcncta
d08 paes

Naturalidade

011

e

"e

e reserva

a fim de ter o destino conveniente,

I

--~--é

guia, que vae assignada

districtal],

(por extenso),

0

Domicilio
legal, segundo as regras
do arligo 25. o
do regula.
mente
dos serviços
do recruta.
mento

de recrutamento

do corpo mais proximo, no caso de ter faltado á junta

~f~~~i

~ o"'.: :.S,g
:§~~rn;6::a
....~ c
~(J~O._,,",~

Q IU'-

rt:l

I
I
Itinerario.

o secretal'Ío

(Rubl'i('a

00 sccr('tario

oa commissão).

Dadaem

... , ... de ... de 18 ...

P ...
(Logar fio sêllo.)

N. B. Esta gnia l! (,ollferidn CIOduplicado,
rio da commi. são d~ r~censeamento
mental).

Rendo um dOHexemplares

ao comm:\mlantr

O itineral'Ío devc ser marcado de modo
oruinaria,
sabilidade

da commiHsão rle rpcenseamento,

e, m ('a~() algnm, pod r:l cxc der
da comlllissíto de rreelllleamento.

qtH'
1\

<lo di$trido

as jornadas

elltl'eguc ao mant'cbo e o outro enviado pelo secreta-

d~ rN'I'uhmento

não ~ejam maiores

() I'CH(\rVa(ou ao presidentc
de 15 kilometros

da junta regi-

Il('m menorcs de 25 pcla via

trc13 diat;. Esta guia deve S('I' pl'ecllcl1ida cm todos os

~('1II;

dizcl'f's sob respon.

(a) Deve Indl('ar· ••' o•• obr~nomr.
app Ilido. que con.tam do livro do reC8ns~amcuto.
(b) No ca80 do mancebo 8er eXl'osto, deverá indlcar'S8 11 data do
bnptiamo e a ml.~ri(·ordia
pm qn~ foi baptl8a<lo. fel ~n(lo a po.to, Indicar que é tIlbo do pao. IncognltoB o crcado por •.. ou a cargo de ... (nomo da mulher),
.·a.:ull\ rom ... (quando o .aja).
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Inspecção

__

S

sanitarta

----,----'"

Mancobo

de

é substituto

([UCIII

o
N

:~

Data

::

i":!-...-..

NatUl'a!idadc
-e

"c,

s

e

§.

'"

-e
o

~

'""
ee
"
5

o

""e

s'"
z"

~o
c
"
'""
8
o

t

'""

.;

C"

~

"e

..'"
:a

"
o

"ii

o

""
õi
""
o

"
o
o

o

Rubrica das auctoridades responsaveis pela oscripturação
c

o"
->
,,~

._~"'"
~e
Presldento da juuta
regimen tal)

":l"

d istr ictnl (ou

o o

"CI=

"

08

,,-

'O"

"e ~"
~f
o

N. B. Se O mancebo
clo rlp rCCrtttamento

'O

..
._~"o".,~
b'"
.~~

",

:;

,,=
,,~
~'"
".~.§
" .""
oS
a"""
~
e '"
08
~:t
ca-",
" t"
S
.;;: 11
õ~
""
c..~'"'
o
."

..

o recruta

do diatr icto rle recrutamento

r,

reserva

'O ..

á junta distrretul,

ri'esta guia, por ter comparecido

enviar a relação

mel1to, cste fará o Beg'uiatl' aV!'rbamellto
que foi destinado)

Comruaudante

'O-

for portador

e reserva

e

~

'O

quando o commandautc

a que se r0fcrc o ~ 1.0 do artigo U6. ao sccrptarío

no \'erso l!'e::<ta guia:

o

"Man·ha

con~tallte d'esta guia". O mesmo secretario

a apresentar·~e

assignarlÍ

ao ...

e rubricará

do disln-

da l'oll1misi\uo de reeCIlBca(l'omIlH\lldallte do corpo a

o itiucrario.

(a) So foi apurado definitivamente,
condicionalmputf',
pnr.'l os fif'rnçfl8 R.ux.ilia.I'Ni c1.1 2.a l'j'I'H'l'\·Q. fto eXt'rC'ito, I!wnto IOIH)lOrarlnlllf'ntr
ou dflftnitiveuncnlf",
(b) Se cetá. na 2:'1. rcsrr\'a Jlor lho l)erl('uc,cr ei)ta. obl'iS'a~ão do t;f.H·vi~o) pOI' ter LI'l'lUillado t) .,01"\,1\'0 LIa l. ....,ou tie \ll'.t.llaltOl'W) pelA onlem do 8orteio não
lhe competiu
8crvir no exercÍ&o ou na. RJ'mada.
(e) Mudança de domicIlio, ausoncia, pJ"Í.ãu, elc.
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N.' 12

Districto administrativo de ...

Concelho de

(ou bairro)

Commissão de recenseamento militar
Rela~ão dOR mancebos que têem direito ao ub ídio
de 120 réi~ dlarlos, nos termos do § uníco (10 artigo 66.0
(los ervíços do recrutamento
(lo regulamento
Res nsea-

Xaturalidado

mento

I
Observaçõe8

("iljação

s
~
Ã

Sub-dtlio
dlar-lo
de 120réi8

o

-----

.-:""

Itcquisito ao sr. recebedor d' ate cone lho, por conta do ministerio da guerra, o pagamento
ao portador (empregado da cnm ara.
municipal, ou da admiuistruçâo
do bairro) da quantia de ... (por
extenso), importnncia
total dos subsidlos acima mencionados, de
q ue passo recibo no verso d'esta requisição.

Sula da commiasão,
(Logar

cm •.. de •.. de 18 ..•

do sêllo.)

O secretario,
F ...

},...B. 1.0 A importancia

do subsidio deve ser directamente entreaos mancebos pelo fuuccionurio que assignar esta
requisiçâ o.
2.° O abono do subsidio p feito tambem aos compellídos,
mencionando-se
ests.. circumstaucia
na. casa das obser~l1C

vações,
3.° Os dias de subsidio
1ll caso algum poderão
exceder a
tres.
L° As requisições pai'a os mancebos regressar !TI aos seu
domicilios serão feitas pelo comnumdaut
dos di trictos tl recrutamento
r 8e1'\':I ou cnmmandnutes
das
unidad s activas, conforme modelos similhante a e 'tI'.
5.° Os funccíouurios que assignarem a requisiçâo ficam responsnvci
para COIl1 1\ faz Ilda pela importancia dinria
dOI! sub udios a mais do que o dias II
s arios para <recruta fazer a marcha
o seu destino.
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N.o 13

Districto administrativo de ...

Concelho de ...

(ou bairro)

Commissão de recenseamento militar
RequisiçilO de transporte em caminho de ferro
para os mancebos abaixo mencionados,
nos termos do § nnico do artigo 66.0
do regulamento dos RervlçoR do recrutamento

A companhia dos caminhos de ferro de (a) ... fornecerá, por
conta do ministerio da guerra, o devido transporte em carruagem
de 3." classe, com destino para ... , aos mancebos (b) ... , a fim
de (c) ... de '" de 18 ...

Sala da commissão,
(Legar

em .. , de ...

do sê110.)

de 18 .•.

o secretario,
F ...

lIIlportancia.

De

do transporte

supro

mancebos

.

São róis (por extenso).

[Asaignatur»

do funceionurio

competente

do caminho de ferro).

F ...

(a) Ou a dlr~cçito doo caminhos de {erro tl~ ...
(b) Nome, tIllaçi.o, fr~guezln e concelho por onde foi recenseado,
de -compellldo •.
(c) Motivo da marcha.

N. B. As requisições passadas por quaesquer outras
des serão feitas conforme modelo similhantc a este.
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D. o

Junta de inspecção
Sessão do dia •.. de ... de 18 ...
Relação dos ínspeccíonados e resultado (la Inspecção

____....
__-_,_ A_
Rccenscnmento

Nomes

Filiaçiio

Natur alídade

«

-

Sala dus

S('SHÜCS

da junta,

.c

-.;

"

'"'"
~

=

-::"

o

'""=

o
__

o"
o

o

em ..• , ...

(Il' '"

(](' 18 ..

O prcsidcnto,

J.' .••
O cil'lIl'giücs,

F ...

.F'•.•

1.t Seric

ORDEM DO EXERCITO

N.· lU

GOi

..

"""..

'0

...
;.

;;

.:>

O

~

-

I

'-

~------ 'f~
:::.

Q

t
<II

=

ri>

~

'"'

....-s
g;

I

I

°PUll"'''l{

o

';;..
...

"·1Il1IV

";:.

.:;

-

oUlly f

C)
Q

;l.IJ~

0:=

~
<:;>
<.l

:::.

:.:>

o
'<IS

O>

o

Q)

~

o..

O

.S

..J

~

Q

c
.....
.....

rn

Q)

"t:I
<IS
+"

s::

=

..-..

''ia

\

.-

~

I

I

-==r

"pp, 1([

Q

--:

;;

;;

..,

r

~

:::
Q)

5

Q

"<:!

c::

<.l

..

<>

..'11'··".... )

-'

::"

;?;

..'"'

lI!tauB',)J.f

~
~
'T

Q

"<:!

I

\

uUU\,

I

Q

""....
<II

Q:

~

-

]~

a:

«~

,..;

o

...
~
:..

..

I

s
o

:-.

I

ORDEM DO EXERCITO N: 19

608

1,&

Serie

..
"..
i:;

,-...

o

'0

O>
«":>

o-

c:>

Z"
o

;:f

.....

cd

c:>
"r:I

o

o

""~

"""
@

S

"

p:

c:>

,

.....
~""

...

""
""
""
==

",lI\llV

...""
e

v.I

""~ <

O"
cd

Q

~~

..,
:s
=
==
..,.
==
v.I

"r:I
cd

- ..

o

II!
'l:I
Q
'l:I
II!

".

~
Q

Z
O
..:l

~

o
o
;:;:l

"r:I

ex::

I

O

(,)o
(.)
Q)

Q;>

1<tI

s:;l,

..

P
:!:
III

::: .,p
'"= '"

til

Q;>

Q)

Q
'l:I

o::

....<ti Õ=

=
~

"la

J:J

Q

Q
Q;>

=-

•
-

I

III

o
....= '""" '":s
"CI

zOJI[

õi'
o

'"a

Po

o

C)

III"

o

..

'.:

.."

-e

:'.:!

;;

e..

z

ai

'"= 1'1p
Q
'" Õe:.
'l:I
Q

""

II!
Q;>

~

...
o

~""
ii:

"ao

y.

's,
...

Q)

=-

'"=

'-'

..,
.s
..,
=
e
~..,

ounv

ar

Q)

'0

.,
...~ ~ 'Z... ~~

Q)

~

<1l

...."

Q
Q;>

....0r-I=l

I

e

Q)

]

...

.,

os

Ct

.,

O

ORDEM DO EXERCITO

1." Sede

609

N." 19

_.-..
o

=...

<O

..

...
...

~

"
'e.
'"i:
Z'"

<0$

Q

....

oe

....
...,

::

Q)

-""
....
CII

.::!
Q)

Q)

::I

CP

..s

...,

ICII

=E3

CP

c:::ro

Q

~

.s

Q

..,
=-

Q)

.::

...

Q

<6

..o

~...,

:a;
o
~
~

A

s

.!!

::I

Si
.:::

,o

."

""a

,:;

"""
"""
;:;

CP

::

<0$

o

'O

00

CII

.....,

00

o

-<II

....
==
....

Q)

....

o

~
100

Q)

::I

...
CI

-.._;

o
I<'d
o.
o
CP

p.
fi)

...

"'"...

o ;:;
..,
:<1
E3

"Q
Q)

c:ld

....
s:l

I

ê

CII
CP
100

...,

OUIIV

ICII

s:l

::s

'""~

CII
100

't:S

...cu

.....

~

'"
ã'"

CP

~<>

Z3J'l

oe

\

"1<1

I

P OJ,lUlnN

I

OJ~utU~

I

5

~
100

"lltll·dtuoa

CII

~ao
~
oe

""
8-

e:::

"lnJIJjI)IIlIlP

",JJI1I1\ no vlqllvtlttlO,

='
ri>

'"~

O!qt"IVII

CII
100

~

I

I

."

'"

oe

Q

"-

.!!

ã
.....,
'<0$

;;:

..

;S

'II

CJo

III

~
~

..a
E

e

z

8

CP

610

ORDEM DO EXERCITO N.o III

.,a

w
c.

!

d

cd

>....

ri)

~t::drn

Q:)
V>
Q:)

...
-=6
-=...
...

~

~

~'t:I

"

w

t

oS

Q:)

cd

t:!.t,llunJuJ

....:L:J

"Q

upuuuu

\

~

-= o:'"'
.....

Q

E
ee

onb 90qOOUlIUI

~UJOJ

....
:::l

iS

~ SI

-=N ~
~ '!:
:: ~

~"

Q>

e
::

O
I~
O>
Q
Q)

p.

.....""=

O
....:l

Q)

~

't:I

O

...,~

O

....
~

...,:::s=

ri>
Q

'"'

rn

~

'0::1
rn

-=o: .s
::

.s .~
Q.i

<:.I
<:.I

~
~ ~
rn rn
::

.....

,.,

Q
.Q

~
Q

:::

Q

'0::1

o:
::
~
o:

'"'

o: 5
:3 o:
Q;l

'0::1
Q

'"
5
Q.i

::
:::
Q

"C

o:
Q

~

oS'"
Q;l

::

~
rn
Q

-=

Q;l

.,

""..

'C'CS

iS

'"

I

;;

o
"
.;;

'""~ ~
.~
.,o

....~

'""

.."

HOPU110!,)

90p {lllOl

Hop\unilv

ulUOUll'UHOl.)lPuo.)
<>lnalln'''Jlloij0l'

S
o
'"

.

'""
'""
'"
'""'"

o

"opu.lllc1y

BO!)lIl10Ia
SOl) 11110) O.IJIlI1l.'

·.lJ(IBIlJ

S

)

I

oô
...

....'"'"

....

;;

liopUJllIl\r

t
...lJd

;;
o

Q

S

tI!

ilOp

,....
c..
~
.f..

I

I

o.lvUItl.l.

"O

T

HOPUIIOl·)

----

S

'"
.....~
p

:::
.,...
~'"

í),UJtIltlAIIJ"H,)(1

!'" ~ "llhHlnrl·lu.1IHlul",I,
·)rn.lHIlIAIHtllJ~P

..

~
.. o

y
Q.i

,:::

ROpV.1tlil\'

rr.

"

Q;.
'I

lIUJllt.IIlIlV

~

11 .11100

'01

~';

S

" '"
"":rl

:::

ã~

... "

_L
I
I
I

I

lopuJnlf\

IUJOl

.l.HlHUI1l1l0!·)lfllI().')

o ..
il<

I

Q.i

,)PhlWUAP!II\JOl'

.:!

C

I

\ OJUOUllJIJU.IOdlll,},TI

OJU.)Ull1HIOPIPUO,)

O'
oS

....

p.

I

,'llldUIUA!lIlIij.)([

;;

1::

C.

I
I

OJ,Uttn_N"

ollmlUlI·\IIIUij·'G
"ll',nIlU(.n:JOltm'\11

--_._

.a

:!
.;;:
'"

-==-'1

["JJiI 11110,1,

.;;;

!l

~
o

...

o

I

sop

Q.i

"O

f«

~;·H.Hhi1l!

o

~

·s

'U 11.I'U(t

aopuuojoo.idsuj

~.

~

1

I

-U!.lJfl1I9"U,;uJ'Ud

.e

~

1
1
1
1

'UJ1hI

'U!·I'\Jllusua ".I'\lã

Q
Q:)

o

""."'.1

1Q.lOTU!lJU 'O,lua

Q:)

....

JOd

u.nu
'[R 01' "lI11J .1O(!

""...
"'"
..;

o

[!qJ[l

o'~!J[dlUOa

.1.l!l!'" OU~llJISIUIUl[l"

o

Q:)

c-.

90P lU10lTl

~.~.~:l
~
~

~el'jl'

BOluas, 90p [UIO.L

sopu.mde

e>

La

OO·\IIRJI'I"!"'I'U

O"I"I."VI<I

I

Õ
'fl

~
o;
~
~
.-:;
./

fl.,

1." í:lcrie

ORDEM

O EXERCITO

""

..
~~~.. ~

-;:;

""
.~

~ 'E == ~

~
~ ~~"'!!

llI:::

"
J8J!I!\TI

..
..
'3

....:i;

e

sopamdn

"='

l!'!Op
O~~I"loIuJO.' .tvcI
V.tUl

-lU \_ll' '1U'l) JO,1
Oll.h:..q !Upup1J 'o •. H:d
'DfJOlUHJul

c,

I
I

trJUc[

-_._-I

II! l.llu.",. 1I111.T

""

CD

uJ.I.l1ll!Pll

IlJV<l

pall""llu,)

llJVd

I
I
I

"='
"l
<:)

a .....'"e
g ~
fi:

e

"='

C.

o

~

Z

Q..
til

c

.S

~
~
e)

~

"I:S

ti:!
...,

§

....==
::J

'!J'6,(

~
:'S!
QJ

'".... r:.;

QJ

e,

O

....

Ul

o

:;

;<;:;

....
til

.;

~

Iii

.- t: ....
._

.a

U

::f

~

11

'11-

o

;g

e

; e
!:!

.::; o:
C. o.:

...

;:,o

:::..

'O

·S"
"~

'Q

e

p..

5

.!!

J1U,HItU.\!, lU"

O
O

.1(1

",-

'"~ "='o:'"~

O

'e

....'"

"='
<:: :..
c. ::I
r.

~
...

ê

p.,

o:
5

Õ

~

... ...

C.

til

CII

O

~ oe
.:::

S

ri>

ce

""= ""
o:
~

<;;>

::I
I:>'

....
..,""

e "=''"

QJ

"='

~
...

;:

=

..,

.!!
C

CD

8

::I

'Ej
Q

''''''
."

':;:

..Ci

~

8

""
=

o

I~

'"~:::..

~

8

...

o:

"

~

.~
=
c:..
<::

QJ

C.

~
':::t

~

l'"
CD

ee

.r.

~
:'+>S!
<:)

<:)

o

~

JJ

11

<S

+>

...

o

Q

ul'uw.ra

~

'"= .;:::
.~
...... ==
=
:::..~

ItI:!
<.:»

.;:)

(i11

sop l"IOJ,

'O

<:)

is

1"IOJ,

Q01UOt! ROp

.."
c:>

N."

CI)
f

.....

.QJ

li

.. o

º'H)

~~
.,

~
~
'.
~

UQ.>

'O"

""
~e

1/'11 Jl 1"1'11' ••

l'jJI

(J

I

612

ORDEM DO EXERCITO N." 10

1.' Serie

MODELO N." 21
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ti

Divisão militar

Dlstrlcto de recrutamento e reserva n. o

Relação dos recursos interpostos
da junta districtal de inspecção para a junta militar de sande
no JIIez de .•. de 18 ...
Numero dOI reeureos
Interpostos

Recenseamento

"

o
o

.Q

8

'Z

~"

o

""
"

'""

"""

.,

o

..

.Q

õi

'"

o

o"
o

Aveiro

;f

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

r

91

4

2

1

1

-

rgu'd' 1893

3

1

-

2

- -

3

1895

1

2

-

2

-

-

Ovar .. 1 05

2

1

1

3

-

-

-

-

1

8

1

6

5

- 2
- -

-

1)

6

-

1

-

7

3

2 ~6

6 1

--~--_;__-I·~--------Somma. . ..

10

6

~

-

_

20 1

__

Quartel cm •.• , ... de ... de 1 ...
O commandallte do districto ele l' crutamento r. reserva,
F •..
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MODELO N.o 22
•• a

Dlstrlcto de recrutamento e reserva n,o

Divisão militar

Relaçilo do recur o interpo. tos
da junta re pimental de ln peeçilo do ... para a junta militar
de saude 110 JIIez de .. ' de 1
Numrro do. recursoa
ínterpostoe

---

R cen eamento

"o
o

..c

c;

"o"
"

..
c

~

"
.;;
o

..

"!'
.:

1 91

2

1

6

1

2

3

:1

2

2

1)

2

1

4

Agueda 1 93

Av iro

1895
Ovar ..

11 95

1

1

1
2

1

8

1

()
~)

7

3

-----__;:...._---,- ~--- - -mma .•• , lO!}

Quart 'I
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de

o comOlAQd:llltl,

:?O
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dI' 1 ...
do di tricto ti
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24

Concelbo de ' .. (ou bairro)

Distncto administrativo de . , .

de 1 '"

Recrutamento

netaçãO geral do num ebos
reeeuseado e sortendo no pre ente anno de 1S , , "
que forall1 proelanuulox recrutas para o ervlço militar
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N." 1!)

N.' 25

Concelho de . . . (ou bairro)

Reenüamento de 18 ...
Relaçlto (los mancebos recenseados e sorteados
pela Ireguesln (ou 9rUl)0) de ... no presente anno de 18 ...
proclamados recrutas parn o serviço militar
o

-..
NlltUl'n1idaM

Nomes
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Os recrutas
mencionados n'esta relação, destinados ao servlço
activo do exercito ou da armada, devem apresentar a glliJ\ (modelo
n.s 11) ao secretario da eommissâo do rec ms nmento, dentro de rlcz
dias contados d'esta data, a fim de seguirem no seu destino. Todos
os que não possuirem a guia, deverão solicital-a do mesmo sr-cretario dentro do referido pra o.
•.. , cm .. _ de ...

de 18 ...

(a)

o presidente

da commiasão

F ...
(posto)

(a) Dllt"

da flroclamnçno,

d

1C0rt io,
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1." Serle

MODELO N° 27
•••

a

Divisão militar

Districto de recrutamento e reserva n. o

Gula para supplente já nllstado lia segunda reserva
Guia passada as>reservista abaixo mencionado, por ter sido chamado ao serviço activo do ... (exercito ou armada), como supplente,
a fim do mesmo reservista se apresentar no ... (quartel c localidade) no dia ... de ... de •..
o

Contingente
a quo pertence
Natnralidnde

Nome

---.. ~Is

-"'iliação

o

.." - I ~

'H

<1;

~
""
"" ....~ 8"
- - <:.

-_._-

Quartel

em ... , ...

de ...

O commandunte

Bôca

metros,

.~

!:

iS"

~
~
e

'"e

Ouservnçücs

<li

a
v."

--

de 18 ...

do distrieto

de recrutamento

reserva,

J" .•.

Signaos carnct ri,ti,·os

Altura,
Olhos
Nariz

<li

:§

...

ccntim

tros, .•.

millimetros.

.
.

.

Cabello
Barba

.
.

Rosto •..
C"1' '"
Marcha a apresentar-se
no destino acima indicado a pl'nça con~tanto d'csta guia, que vao nhonadn da qunntiu dI' ... , 11a I'n~ilo de
120 réis por ... dias dI' itinerario .
... de ... de lH ...
O Hrel'etal'io da l'omllli8~ã() c1. )'('('I'I1Hc:\I1H'ntO,
j,' .••

N. B. Sendo pobre tem direito no abono a que se 1'('1'('1'('o ~ I1l1ico
do al'ti~~ fiG.", nas coudiçõe» ali menciouadna, Imo pod ntlo, por(·IlI.
o suh8HIJO exceder m enso algum a trcs diua, I1I'I1l118 iOI'Jll\dn.~H '1'
menores ,I 15 kilornctl'O~ 11('m mai ros de 2;). O duplicndo d'rs!a
guia deve ecr (,lIvindo ao conuunndnute
da unidade n -tivn II. quI' 1\
praça é d stinadn.
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1." Serie

N.' 1(1

61f)

MODELO ..... 2
• •• a

Divisão militar

Regimento de

'I'ermo d jn tifica~no de identidade

de F...

Aos (a) ... dias do mez de ... do anno de (a) .•. , u'esta cidade
e quartel do regimento de ... , compareceu li' ... , filho de
· .. e de •.. , que nas '('U em (ct) •.• elo mez de ... do anno de (a)
· •. , na freguesia de ... , com' lho de ...• districto de ... , de proIi~são ... , residente na .... n.' (a) ... , .. , andar. frcgueain de •. "
concelho de .... distrieto de ... , e que tem os seguinte signae
de ...

('arl\ .teristieos

: altura

... ; olhos

; nuviz ... :

lo~ ' .. : barba " . ; rosto ... : eôr

)Hj(·n, •••

: sig-nal's particulares

;

eabel...

;

justifienr qu ' l' c t,t a sua" rdadeira qualidade d(' pessoa. para o que offer CI' }Iam nbonnrem e testemunhnrem o que allega (I!) .... de e-tudo ... profis ão .... morador na ... , frcgue7.ia 11(' ••• , cone 'lho d' "" distri ·to de •.. , (ú) .•• , ,I estado
· .. ,profissão
morador nn ...• fr guc7.ia til' ... , concelho de
· ..• district« de
, cuja ideutidad foi por mim r .onh cidu, e pOl'
rll'8 foi dito qUA pelo perfeito conh icimcnto que têem do ref rido
manceho F .... 'lU!' pr escute se acha sab 11\ que cllc é o próprio,
COmo aeim3. H
de ·Im·a. o (llH' ahunam e afiançam pOI' suas p('ssoas
pretendendo

e II ns.

E pllra COllst:U' lavr('i o Jlrl'~('lltl' tCI'lIlO.
gnn!lo. !' p('la~ t ,t!'I'mllha
nhollutorias.

...

As t ',ft'lllllllha ..

P ...
J.' .••

(<<) Pu,' ~Xl<"
(lI)

())1If

d.,"

O.
1í'IHUulll\.

allClc

tt ria.

"ac

!II' récrutam

() t'omIlHulIllln!,' <lo districto
}.'

(1I1e

P0l'

mim assi-

IIto e reH .1'\':\,
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1." Serie

MODELO N." 29
Termo de IInnça
(Para substitutos)

Eu ]<' ••• , morador em ... , rua ... , com estabelecimento de '"
(ou proprietario) me obrigo a responder por 1<' ••• , qne deseja fazer-se substituir 110 serviço militar por seu irmão F ... , se, passado
um anno depois de effectuada a aubstituiçãc, se reconhecer a
falsidade dos documentos apresentados pelo suh tituto. Esta fiança
obriga a apresentar o substituído dentro do praso de um mez, depois da intimação, ou a pagar o preço de uma remissão simples
(150~OOOréis), solicitaudo para esse fim n competente guia ao
eommandante do corpo a que o substituído p rtence .

• .• , ..• de ... de 18 ...
F..•
(Recoubcelmeuto.)

1.- Sede

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

621

..,

<:>

<:>
Q)

'"o

OJJlvq
no otllOaao:)
odUJ.8
no 1I1.an.i!aJ.~

I

I

p.

o

~

.~

=

..

..

Q)

o

ouavl

....::

~

o
o

.~'1 0PlI JOI
ep 10PIIlO!
m I 09 no
0pvulaav A
-aJ 'Opllt'lO
-OVA
lO} o

I

ãl

"Inall
'Jllo1 101lu.8IS
I

J~.)

I

I
I

.....ô

=
Q)

8

'"
Q)

al

=

Q)

<:>

Q)

....

o
,:o::

.;
8
8

o
C)

'"

'tl

OIIOUI

I
lI~![1
loqlO I

011 'IV:)

VJnllvl

!
,

\,,0

f

'1l1

OPlJI1

OJJ,.q
oq,a;'uo.)
"12 n.i!

J.~

1 __

0P,JIIW

,

OJJI q
oql JUO

110

I
I

i-=

I

)~~

r
o

e
.. ..,..

•!

;09=':4"

~"O'êj

0a-

"

Jv.80·(

I

eunv ]

UI~1

~

..

;:.d

d

..
S

'""
eo

S

ORDEM DO EXERCITO N.o 19

622

~[ODELO
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a

Divisão militar

x-

1." Série

31

Regimento de (ou distrlcto de recrutamento
e reserva n. o ••• )

Huia parn pagnmeuto tIa luipertanela da remissito
do serviço activo e primeira reserva
Vae entrar

no cofre do '"

da sua remissão
(artigo)
tural

como (qualificação

do regulamento

de

celho de

de praça)

dos serviços

, districto

de ... , importancía
c nos termos do ..•

pela freguezia

do

de .•. , no anno de 18 ... , tendo-lhe

(se já tiver entrado

cm •.. , •..

de .,

O commnndante

(a) na-

F

do recrutamento,

, filho de l!' ... , recenseado

sorteio o n," .•.
Quartel

com a quantia

, concabido no

no sorteio).

de 18 ...

do districto

de recrutamento

(ou <la unidade

e

l'eSC)'VI\

activa),

F...

(ft) Quando

haja procurnção,

»cmo procurador do 1;" . .

a forlll\lll\ ..... :,: ~' ... , <ln Jlrotll8i\o.

..

r

1<1nte

N. lJ. A guia para as praças dns uuidndoa uctivas cntrnrr-m
cofr

'S

com a importancia

mandantes

d'nquellus

~1I1 •••

1

da sua remissão

unidades.

R

1I0~

di apl!ignadlt pelo« com

1.- Serie
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••

" a

N.o

ln

V Sede

N.'· 33

Distrlcto de recrutamento e reserva n. o

Divisão militar

.••

Auto de retractarlo
Achando-se
estado

o recruta

•.• , profissão

F ... , filho de F ... , natural

... , recenseado

no anuo de 18 ...

guezia de ... , concelho de ... , dístricto
do recrutamento,
artigo,
O

d'este

dos n.O• 1.0, 2.°, 3." ou 4.° do ~ 1.0 d

autuo como refractário

presente

dos serviços

por (motivo por que), sem que tivesse justificado

nos termos

auto, que remetto

acompanhado

pela fre-

de ... , a qucm no sorteio

coube o n.s ..• incurso no artigo 144.° do regulamento
sua falta,

de ... , de

o referido recruta,
ao juiz de direito

da guia a que se rcf re o

magistrado

proceder,

livro do recrutamento

nos termos

a data

a

citado

pelo que fiz lav nu'
da comarca

de ... ,

3." do citado artigo, a fim
legaes,

em que foi

l'

ficando notada

mettido, para o

no

cffoi-

tos do § 4.° do mesmo artigo.
E cu o mandei

escrever

pelo ...

sarg mto F ... , que nomeei es-

crivão c o assignei.
Quartel,

cm ... , . .. dc ...

de 18 ...

O commandante,
F ...
O cscrlvilo,

...

}'

(Legar do sêllo.)
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ORDEM DO EXERCITO

N.· lU

MODELO N.· 35
•••

ti

Dlv!S10 militar

Dlstrlcto de recrutamento e reserva n. o •••

F •.. (posto), commandaute
n.s .•. , certifico quc l!'
ciliado em ... , de idade

do districto

de recrutamento

c reserva

, filho dc ... e dc .. " natural de ... , domi, profissão
, recenseado pela freguosia

de ... , concelho de •.. no anuo de 18

, a quem no sorteio coube o

eatá legalmente qualificado refractado do serviço militar. e
que o portador (1' este certificado C... (o mancebo supplcnto ou
n.v ••.•

qualquer
directa

de outros

sorteados

ou indirectamente

do mesmo anilo) podeni

n captura

110

citado rcfractario,

promover
devendo

todas as auctoridades policiaes, administrativas, judiciaes ou mili
t81'('S

dar ao referido

C ... , o uccessario

Quartel em ... , ..•
() commandunte

de ...

do di strlcto de r erutamcnto
F ...

(Logur do sêllo.)

auxilio para este fim.

de 18...
e reserva,

ORDEM DO EXERCITO N.o 1\1

1.· Serie

6:!7

MODELO N.o 3(\

••

, o

a

Districto de recrutamento e reserva n. o •••

Divisão militar

Ilecrutamenio de 1 '"
Resalvo. provisoria
1'01'

t r sido isento temporariamente

qual) (ou por ter sido adiado)

.t

epoclin da j unta districtal

e iho P ...
<1 'lo

II,"

11 la junta.
te documento

SC1'\'

, . (indicação

de

de resalva, atú

de illsplo('~ão no anuo de .. ' ao man-

tas d maia deHi 'II:lÇÕI'S como

111\ resalvn

d finitiva, mo-

37).

E para

p !lSSOU a pr'
Quartel

:ltl~á opocha acima d signnda

un salva e guarda

cm

nte

l'

e lhe

salva.

.. ... d
"

'.'

de lt' ...

'igl1:W8 earnet er iatlro:

Altura

'"

metros

'"

ceutim

tros '"

millimctros.

Olhos., .
Nn.riz .. ,
Bôca, .
CaucHo

.

Barba .
Rosto .. ,
('Ôl' ..•
SIgDM8

l>:\rticulArc

o commanduute

do di trieto de r crutamento

J.' .. ,
(Logar

do ;;(0110)

c reserva

628
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MODELO

• . . divisão militar

N." 19

1.· Serie

N.o 37

Dlstricto de recrutamento e reserva n. o • ,

•

Recrutamento de 18, . ,
Resalva definitiva
Acha-se

livre do recrutamento

para o serviço militar, ficando de-

iuseripto no liVl'O respectivo, o mancebo ... , natural de
no anno de 18. " pela freguesin

vidamente

... , filho de FF , .. , recenseado
de .. " concelho .. " distrieto

de ... , idade de ... , de profissão,

.. ,

por (motivo da isenção ou exclusão).
Coube-lhe no sorteio (se n'eIle já tiver entrado) o n.v .,.
E para sua salva e guarda e para execução do regulamento
serviços do recrutamento
se lhe passou a presente resnlva.
Quartel
Signaes

em .. " ,.,

de 18.. ,

caractcrtstlccs

Altura

metros

Olhos

de ...

dos

,.,

centímetros

.,.

millimetros.

.

Nariz,

.,

Bôca

.

CabelIo

.

Barba .. ,
Rosto
Côr

.
.

SlgnrtCI particulares

o

commandante

do dlstrlcto

de recrutamento

F .•.
(Logar do sêlIo.)

e reserva,

1.- Serie
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N." HI

~lODELO N.o 38

, , , ,a

Divisão militar

Dlstrlcto de recrutamento e reserva n." , , ,

Livro do recrntamento

•

18. "
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Sccrclaria d'rslado dos lIegocios da guerra - Direcção gcral- P Repartição
En~ conformidade com o disposto no artigo 1.0 da carta
de l?l de 13 de maio de 18U6, hei por bem decretar o
segumt :
continente elo reino será repartido em quatro divisões
nl1ht~re~ territorial' , comprehendendo cada uma d'ellas
os dlst)'lctO' de recrutamento e reserya constantes do quad~o .annexo ao pro ente decreto e quc vaf' assígnado pelo
ll1111l::;h'o secretario d'estndo dos ncgocios da guerra,
O m mo mini tro secretario J'estado assim o tenha
entendido
faça executar. Paço, em (j de agosto de
1 ÜU. REI.
José Estevão de M01'aes Sarrne.nto.
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ORDEM DO E EP ITO
(La Seri

} ublica-

ao

o

ercito o se uint

Tl'l,ma

II'rlJllo dos nr 'odos da

:

cr lu

1."-D

S,

)

~uma

-Dirt· ~ão gcral-:l,

a

Rl'!lilrli~do

i por b m approvnr
mandar pôr m vigor I) n'gnIam nto para a xecuçâo da' carta' dI lei de 1:; de maio
doo corrent
anno, qne r >orgalli.·aram
a I' cola do ex 1'faz part
d'
rninist 1'0 c sccr tarjo
(I~ mini. tros
sccr
n~, (la gu na e das
tri, , as im I) tenham
'l~ 20 ele :1goslo de 1

l'l~(l, qUl'

Pinto
m do

't d cr sto,
baixa nssiguado pelo
d 'e uado ,10 11-gocios da gll na,
.tnrios d' tudo do 11 gocio do reiouras publica s, c mm 'r .io 'induscnt ndido
fae.un ,0 -eutar. Puço,
%,
REr.=Juelo Ferreira Franco

Cu üllu Branco
A /'t!WI' Albc rto de

.]0,'(;

]<;t;t,

-"llIIpOI;

vilo II! .1/u/'ul!· Sar-

Llcnriouc«,

Regulamento da e cola do exercito

Da instituição da escola

oxi-rrt
.'1"

, Altigo
III

tr\l~)ll.o

bt'!CJlCI(\'

(11\(l. ('011\ ~

1.0 A . coln do
up 'I'iol'
militar\'s

LO I

IIr~I\lIi..I\~l\ó
',0

do

-rcito é o

curse
II

taL ·le cimento (1

ORDEM DO EXERCITO

6:'H

N."

so

1." I"'('rin

§ unico. A escola tio exercito é subordinada
o (lua] resolve
todos os ussumptos

ao ministro
lho são

da guerra,
relativos.

Art, 2." As 11i,,(·iplill:lS
buidas

JlI'(Jf('~~a(1as 11a

qUI'

escola ~ào distri-

pelas

seguintes
«adeiras :
I." Principies gcraes
da organisnção dos CXCl'cit\),,Logislnçào e ndministrução niilitnr
Noções
direito in-

ar

tornaeional--

Noções

de historia

e geograpbia militar

-

Scrvicos militares
nas colonias.
2. a' Balistiea elementar
e suas applil'[l~õt'b ao tiro (las
armas portatcisArmas portnteis -- Tucticu c serviços
da infantcria.
3.a CUI'SO gl'ru~ de tactica - Campanhas
eollJlliill'RPrinci pios de ostra tegia - 'I'netica e serviços da cuvallnrin.

4,~ l~'ortifit'a<;itl) pnssngciru - Trnbnlhos de bivaqu« \l
acampamento
Communicnçõcs
militares - Applie,l('II\'
da photographin nos usos da gUI·l'l't\.
5.a FOl'tilicn~llo permnncute
(' seu ataque c defensa ~
Applic<l<;lo da flll,tifiea<;:LO:'t defensa rlos I'stllllo:-;
:-;ol'\·i·
ços lia cugcnbcria.
H.a l\alistil'a
c suas

app!i('a\:ões
ao tiro (la" bíil':t'i ti·
fogo.
7:' ~I:tt -rinl de artilhcria - 'l'aet iCII e 8I'1'vi\'os (la IIl'tilhe1'ia.
8." Fabri('o do material
<11' gllc\'r:l.
9.a (Biollllal) CurOlo cOlllpll'IlH'lltar aI' (adi '1\ - ()l'g'!I'
ni,;:tt:fio dos excl'citos -- SCl'vi~(ls do l'8tl((10 lllaior.
1<).\ (Birllnal)
Estl'lItrg'ia - Ocogl'a1>hill
I'
(,I'(ati~til'l
militar -lIiHto)'ia
t'ritica da g'u('J't'a.
11."
('()(ll'fii:í. - 'rfl]>ographia.
l:!.a ;\[tltNin'"
e proepslillfl gemI ti <1\' eOll!ltl'll('~it()-Ht"

a

Si::otl'lIl'ia (1, Illatl'l'ial's.
l;Ln lIydl'ltllli'H "'\'I'al-lIy(ll':tttli"ll

Mac'hinas

urhana

1·I.n .Al'I·llitl'l'ttll'1\ P ('011 'tl'llt'~õc (·i\ i
"Sl')'vi\;os (II' olH'" puhlil'l\.
1;).~ ..\ll'l'hauiea appli('mla /t. IIllH'hinll·
lllil'IIS

:tgricolll-

-E'itl'l'c'O(llllli:l-

-:\T:tI'hilllt'

tlIl'!'-

t:lI'dril'll.

] G.a H\'"istl'lIl'iH
II ppli('atla
17. a • ':I\'(');'a ':til inh.!'iol'
1'0 s

I'

hYIlrunliclI .

- ]loutt' .
'l'I'ab:dho8 1II:tl'it imo,

l'

plm-

Tl'It'gl':I}lhi:t.

].'.U 1<:8t1':ula.
Camillh()s
1\). I (icologia ftpplieada(lo.n<1o. L·.·plot'açao li minas
mlneL'lOS.

dI) 1'I'IT\).

\I'tt' (II' III iII ai! ('ollllH' ,!r"II(' pI' pal'a!:: II m ·hllniC'.Ll t!u
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1.' Seri
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:W. ii Docinmsia -l\[ 'ialll1l'~ia - Lt·~isl:l!:i1.() nnncir.r,
~ L" .\ disl rihuiçào d'cstus discipliuus pela.' cadeira

)Jo-

derú :;CI' modificada p 'lu !;m'úl'1I0, s 'gnll<l1J a" indicações
da cxperieucin e a.' (·ul\V\.micllcia,
(111 onsino, III diante con-

uli a (lo con 'lho de int trucção da"
,)1.,
~ :~,o Ilnverá t.unbem li(;oc de hy~i 110 militar,
<: vxercicios prnti 'os dI' hi ppologin .
.AI't. :;,0 A <lesigna<;à() e dUI'<\<;ao (los curs
profe

li<;,jl's
..ados

na vscolu sào a,' sl'guiutu,:

Curso geral - um IUlllll;
de infantel'ia-um
unno ;
('111'''0 de ('Il\':t1l:lI'ia - um a11JlO;
Curso d(' nrtilhori» - doi nnnos ;
CIII'':O <1,· < ng-elllH'rill
militar
trc nnnos ;
('Ul'SO
d,' ,:-(,ulo maior
doi anno ;
( urso li ;H11ll in L (l':l)il:l militar -1In1 mm '
( urso <le l'Jlg<'nllL'ria civil e de mina - tre annos.
.. unic-o , () nlumuos uno p tl'l'aO d nu '),al' se na frequentia da
('ola mnis dr' um :lIIJlO, ai III (1 1'1':\ o ... fixados
11'\· t· artigo para
a '{)nelll.t
(lo OH ,'111' 0, l 'ntndo J ,~tlf'
a }Jl'illl"il'it lJlõ1tl'iellla na . <'ola,
Exceptualll"
d't'.'t:I C.lllC· :w ()' alllJllIlO <l, cur ) de
!1I11o lllaio)', q II • \) d"vI III ('Oll 'lllir 110 J'l'H~(I <1(' doi nllllli-l.
AI'L 4,° A ol'gani a~'H(',II)" ('III'
,1e ignado no Ilt'tirro
Illl!el'ior
(. a ·"·;.;uint.':
{'lll':'lO

l

Curso

gOl'

1

I'

Jllat ri.ll

fnhri'lI
1'IIphi
RII illu pr
Tl'ul,. IIr

11'1

f

·C():
ala

d.

. tudo,

a

do 1.:.",'1'i.;o mil i-

ar! Ih ria,

d

lDlt

!'ial d.·

61'(;

ormE:\f

DO EXEnCITO

N.o :lO

Adruinistraçã«,
contululidudc
e l" l'il'tlll'a<;,~o dos corpos
(1." cadeira).
Trabalhos
no campo, nos gabinetes e na carreira
de
tiro (2.a, 4.a e 11.:\ cadeiras).
Visitas ás fabricas e deposites de material
de gUCI'l'1t
(7.a e 8.a cadeiras).
Exercicios miiituree :
Instrucção
Instrucção
Equitação,

táctica de infanteria e de c-avallarin.
de tiro,
gymuasrica e esgrima.
Curso da infantaria

Ensino

theorico :
La Cadeira - Noções

de dir ito internucioual

-

No

ções de historia e geographia militar.
2. a Cael 'ira - 'I'actiea (' serviços da infnnteriu.
B.a Cadeira - Tacticn applicada - Campanhas
coloniaes - Priucipios
ele cstrnt gia.
4. a Cadeira
1!'orti!ica<;llo paHi:!1tg't'ira A pplit'a<;ões
da photograpliia
aos lISOi! <la guerra.
5. a Cadeira - Noções do f()l'tifil':t~·1to p rmanente e do
seu ataque e defensa.

Ensino praiico :
Trabalhos nas Balas de estudo
Trabalhos
no campo, nos gabinoh'i:!
3.&, 4.a e 5.:\ cadeiras).
Missões a fortinca<:õei:! (f>. ~ cad ira).
Visitas {IS escolas praticas.

Exercicios 7iI ilitares:
Instl'll(')ll,O tacticn c instrucção
campanha.
Inatmceão
Oymna;tica

lnborutorios

ilcmentar

(:!. n,

ele S rviço ti

de tiro.
ti

·Hgl'ima.
Curso de cavaltarta

Ensino

theorico :

La Cacll'il,;t - NO<'Õl'H de direito
ções do historia e g'l'~)gl'Hphia militar.
a
i3. 'aueira - 'I'acticn nppli 'ada
nines - . 'l'aetil'tt
estrategia.

intemncional

~'0·

'mnpllllhafl

e HCl'vi<:OHda cavnllnria -l:'l'ill

.ipio

('010-

de

V Serie
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4." Cadeira. - Fortificaçl~o passageira-cphotogr.iphia
ao 11 os da gu na.

r). a

Cadeira - Noções

seu ataque
/.,;/IS i110

elo fortificação

G~7

:!II

Applicações
pcrman

da

nte e do

defensa.

pratico :

Trabalhos nas salas d ' estudo.
Trabalho
no campo no' gabinete
4.<1 c f>." cudeirns).
l\lis ões a fortifieaçõ • (5.' cadeira).
Visita â e COIHS pratica .

(' laborntorio

(3.a,

II ippologia.
Etccrcicios
Instrucçã«

militares :
tactica

!' instrucção

elementar

de

crviço d6

campa Ilha.
Instrucção
de tiro.
}<;quitat:i\o.

GYIIIIlIl::!ti('/l,

esgrim».
Curso da artilharia.
1 • .."\1111

)

l~'II.~ill() theorico :

-t.a ",lIh'iJ'll

-1' ortitit·;!~lto pA 1\0' ira -Applieaçi'icl:!
da
}lhoto!;l'aphia aos usos da guerra,
fi." Cadcim- Bnlisticn
suas applicações ao tiro da
Lôcas de fogo.
12. n ('n(h.ira _ Re istencia dI! mat eriaes,
lH.a ('adeira-,la
.hinas hydrnulica .
1:>.3 Ca\ll'ira _ M!'chnnil'a applicnda lU; muchinas -l\fllchinn« thermicns
II 1'1 ·('tril':L .
W." Clulpira _ Rosi tenein npplicnda (parte r ·Illtivl\ ao
orgãoM Ila~ muchimu ).

HU/lillo pratico :
Tralmllw
lla 8ala, tIl 'sl udo.
Trabalhos 110 campo, nos gnbin 'te' ( laboratorios (4. e
G.a c:\(h'i1'll l.
Vi ita. l"~ .. l·"la pra.tit':l f' 11 • tlll'úl 'cimentos indus-

tri:ws.

R~eI"riciul<

1/1

ilitfll'

:

ln h'llcçi\o tncticll c in ·trllcçÀo
campanhn,

·lelll ntnr d' serviço

de
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1:'

Ht'J'je

Instrucção
de tiro.
Equitação.
Gymnastica
e esgrima.
:.2,. Armo

Ensino

thcorico :

I." Cacleir:l-

Noções de direito

internaeional-

No)uos

de' historia e geogl'iLphia militar.
;3,a Cadeira - 'I'actica
applicada

- Campanhas
\,010'
nines - Princípios de estrutegia.
:), a Cndci ra - Fortifiea)uo
permanente (parte descriptiva)
I' seu ataque
e defensa.
7," Cadcirn - 1\[ al .rial (Ie ru-tillrerin - 'l'actica P "1'1'\'1)'Oi5 da nrtilheria.
8.:! Cnc1t'iraF'abrieo de material de glll'I'I':l.
14.a CadeiraEstercotomia.

Eneino

I'l1las de estudo.
no ('/lmpo, nos gabillete:-; e lnborntorios
C 1~,'1 cad ·il'US, ,

'I'rnbnlhos

IHli5

Trabalho'
:J.", T,",

~,il

)[isiíões

ico "

jll'ai

(fl.a «udcirn).

a fOl'titiea<;ões

Visitas a dcpouitus de mnterial de
-imcntos fabris (7.a (' 8." ('!ult'iras),
I Iippologia.

Ecercicios
ln

'tL'lll'(':W

J n 'tr\ll'~a()

11/

~;l,",

gU('I't':l

(~

a cstaln.le

iliiare« "

tactica.

(1(·

tiro,

E(luita~·;1P.
(lymlliliítie!t I' C'sgl'illl:l.

Curso de eng nher ia militar

(1
I '
,:HICII'a

., ii
,).

,L I
militares

';tI]PÍl'H

I:.?,

'I'a" l'Il'a

1 upp I'
1l':U:1

c, lralvg'ia.
I' urtifiea\,':to pu

'~II{-Ç!'Ir:

<la phllto"l'lIphi

CuIo-

l'llI

n'llllllllllil':l<'ií',

11 u da

g'1ICl'l'H,

h .plosivos.

elldl·ira
l\1:dl'l'ia('l'j I' jll'O('I'
Bt'si 'tl'llei;( de Ill;l!I'I'iapJool.

R

(~
:tlllpltll IW,

(1<;

AIIJ,lit':I!.'III·s

Fl," ('a(lcir:t~i\()

-

l'rill<'ipÍI)

nia .~ -

II,

gl'I'/tt'ij

dll

('()1I~1 r\H"

I·L" (':tlll·ira ~Al'(:hi tl'dllra (' "oll!olll'li(:('õl' ('ivi - E::;tel'!'otolllia -, '!'rri<;o,' lho olH'iIS jluhlica ..

1.' Seri,'
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Ensino pratico:
'I'rabalhos

11a:;

salas de estudo.

Trabalho' no campo, nos gaLin ·tr':,< e laboratorios
4,a, 12,3 l' 1t,a cadcirus).
)lisbIH'
e visitas a cstabcl 'cimentos industriaes
COllstrlll'I'õe militares.
Yisita~:b
-svulus pratica:"

(:L",
(0

a

R.t'( rcicios lIIilitm'et;:
Instl'lIc<;1LO tactica e instru 'çilo el
cam punha.
Instrucção
de tiro,
E(luita '.10,
Oylllna tiea l' esgrima.
:2, ••

Jll

ntar dI' S rviço d.·

nno

R, sino tlieorlco :
;),a (~:1l1 ira -FlIl'tifi('a~'a()
permau mte e seu ataque e lkf 'lI:,;a -.A pplil'a~a,' da fortijil'a~' LO Ú d ·1'('Jl a dos I stado ', l'I"'jp

,

<ln ngeuh ria,

('a<ll,jra
Efr'ito
do proj ctoi '.
i» Call irn
)!at rial do nrtilhcrit (parte de criptivu).
l!j. a 'iHlei I';l- H~·"i,renciu a ppli 'ada
Pont 's,
I,:'
'~1I1ira - E:stmrllls
Caminho tI ferro.
1n.« C/lIl ira - C:colo"ia itI'plil'n<1I1,
(;,a

luborutorics

,

.

'taLI·I -cirn nto

pal'qu(' 'd

III 'trile .:
Eqllita('u

li

i(':l.

(1 ' tirq.

.

Uyllllla tic

(' ( grim
::-;.. unu

En ;no tIl (Jricn:
La ( ,,<I il'/\ - .. ()Cõ
d dil' ito int rnncionalde hi toda!'
ogmphill milit, r.
Cr

in-

cOIllJlnnhia

R.v. j'dciu8 miliiart>.
111 tl'll ' • lO t. ('I

Cl,lt,
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1." ~l'l'ic

11. a Cadeira. - Geodcsia,
13.a Cadeira - Ilydraulica geral - Ilydraulica urbana
e agrícola - Machinas hydraulicas.
15.a Cadeira --l\Jcchanicaapplicada
Úi:) machinns - Machinas therrnícas e olcctricas.
17. a Cadeira _- Navegação interior - Trabalho:> muritimos e pharoes -l'clcgra}Jhin.
Ensino pratico:
Trabalhos nas salas de estudo.
Trabalhos no 'ampo, nos gabin tes e labomtorios (11.\
13.a, 15.a e 17.a cadeiras),
Missões e visitas a estabelecimentos
industriaes c a ('011itrucçõcs militares c civis.
Visitas a observatorios
astronouiicos c 11. Ilil'l't'~/W do::!
serviços gcodesicos e topographicos do reino.
II ippologia.
Eeercicios militaree :
Iustrucçâo

tacti a

instrucção

° material

sobre

dl'

l'11-

gcnheri« respectivos r .gulamentos.
Instrucções de tiro.
Equi tuÇ:IO.
(1ymnastica c esgrima.
>

Curso de estado maior
1.· Armo

Ensino

tlteorico :

!l,a Cadeira

io-

{'ad -ira

Curso compl mental' do táctica.
E~trat('gilt
Ocographia'
l'stélti:.til'.'I.

militar.
1~lIliillo praiico :

Trabalhos nas 'alas d e uulc.
Prnticn d ' ph tographin.
Levantam 'utOIS topogruphi '()I;.
H solução, no campo, d problema
l{c('olllH'cillll'I!tOS

g 'l'Ill'tj o I' pecin

ta iticos.
'!:l.

U 'latol'io:i sob.' \ rcrcieios d urma cmubiuudus ' l .creicios (1<' qundros.
Visita» (' missõos a fOl'tifi('a~'{) a, 's('ola prali(':ls I' a
quacKCJu '1' cHtalH'I('('im ntnl:! (III' intll'('Si:i( III ao L',!t1<10 das
resp<,(,tivlls c[t<1cil'nH.
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Erercicios miliuires :
EquiüH;ao,
ESg't'imn,

'ril'o,
!2' Aur o

Eu,

;110

theorico :

n,a Cnd ira rgani ',wâo dos x 'r itos maior,
10,:1 adeira - Historia criti a da zuerra.

, erviços

do

citado

Ensino

pratlco :

'I'rubulhos nas salas de estudo.
Praticn dI' t 1('g1'aphia,
H 'soltt~'ão, no eampo, (1 probl -mas tuctico
HI'('onh"cinwntos g raes L' 'sp ci.u-s.
Rl'lutol'io sobre cxorcicios d,· armas combinada c ',','1'civios <1,> qundros.
g"p!ol'<I\ào militai' (1· caminho de fl'ITO,
Yisitas (' mis 'o' a fortifi 'aço("ti, escola pratica
('.1
(!1la('l:\(jlll'I' ostubek-ciiuentos
(IHL' int 1", ' m ao eu .ino da~
re"'pl'cti\':ls cadcirns.
\'iag'I'II!'i (1 1':-;La(1omaior,
RJ'I'rcir.ius
E(l'tita)lI.O,

militaree :

El'ig'I'illltl,

'ri 1'0,
Curso de administraQã.o milit

":11 ino theorico:
1, ~ 'na .ira _ IJl'giJat;i\o c admini

r

h'a('ao militar CU I' ,)
desenvolvido
- . 'O(:õ,', UI! dir ·ito intcrnacional"·,'vi<;n. militar '" nas colouia ..
2.:t Cndciru
,'() 'Õl'" • obl'l' nrma portnteis
:3." ('l\(ldrll -. 'O('O\'~ sob" o scrvico '1Il campanha('alllpanha.' coloni.ies - PrilH'ipio d· ~ tl':ltt g-ia,
, ,L a (':\(h.ira- Trabalho.'
(1. bi\":lCl'l' l' acalllp.l1llPuttl.. Ot:lIes dI' (Ollllllllllicat:õ,·t\ lIIilitnr s.
7,a C:ull'ira _. 'lll'ÕP .0Ul"· villtlll'lI. (' malt·riall\ll.·iliat·.
H..' ('ad,·ira
,'II(;Õ('8
obr c. pIo. i,'Cls,
11 .. C:l!l'i"a
(h. topngrlll'hia - Ll'itlll'l\ ti
l'al'tll~,

(':pl'cial
I

J~'II illll p,'afil'u:
'l'rahalllO !ln :ala

de

·tudo,

OlWEM

DO EXEHCITO

E"CITil'ios
de escripturnçâo,
dude nuliturcs (l.a cadeira).

,1," ;!il

1." ~,'ric

administrnçào

c coutabili-

TmhalllOs 110 ('ampo (.1." (' 11.~ eadeirns r,
Visitas a estabelecimentos
industriacs (' militares.
Erercicios militare :
E:« rcicios de in fanteria.
Instrucção de tiro.
g(pJita~:io.

Gymnaatica

e esgrima.

Curso de engenharia civil c de minas
1.· Armo

Ensino

tlieorlco :

11.1 Cndeira -

ncode, ia - '1'01' Igmphin.
12." Cadeira - Muterince (' }Jl'oce, ::;0:-; g'·l'.ll S (le constl'llc·(·:Lo·
Rosiatencia <ll' mulcriaes.
l.t::1 Cacl<,jm- Architecturn
(' construcçõ«
('ivi;;-Etitvrcotomia rvicos de ohrus publicas.
] !l." Cadcirn - Ovologia applicuda - A rtv de minas,
comprehcndcndo
e.'plol"u,i1.o de m inns <' prcl ara~ao mechanica ele minérios.
1

EII~il/()

Ji1'flt

Trabalhos

ico :

nas sulas de

I'S(

udo.

Trabalhos lIO enlnJlo, nos gahillrll'" I' lnborutorios (Ll .",
I:!.\ 14.:1 (' l!l.a t'H(lpiras).
Visitn Il ohservatorios
a .tronomico»
. ;'l dir 'l'dio do::!
"I'\'i<;ol' gl·()(ll'sil'o:, (' (IlJlogmphi('II>' do rein I.
:'\fil'sõ('H ( visitas a estnbel .cimentos
illtlllst!'ia,·s, a ('011trll('('õl'S (·i\'is e a )Jlilll\s ('llI c ·pI01·:H:ao.
R.fC}·,'il·ius

dI' illfanL('l'ia nU' :L

tal'li"a

IJlstJ'III'~':~()

8:

lIIi/ittll'

('yrnllllsti('1\

(

Rnsillu

thro}'i,"):

'~l'()l:l

cI . }l"lot. ().

(,~t'Tilllll.
~ •• ..0\11110

IH." Cat1!'ira-

}t(.

A

1l-i. Cad"il'a ('adpil'<l

~u.a

i

i

Ll'rtl'ia

lIpl'li"Il<11I -

III II('il·n..

Rl/siulJ

III'afiro

'l'l'llhalltol:l!lH

1\ nt

E 11'llda -,(':UllillIIOS
d( f"l'I'o.
J )(I(·ilJln~ia - J\tl'talllll'gia _ L 'gi Illçito
:

8ala

de " ltlllf) ,

G't3

L" ~ 'ri,'

Trabalhos llO ':lmpo, nos g:llbinct 'S
lalJOl'IltOl'jos (1 .",
1U. t' ~O.l cndeirns).
Mi~,;õ( -; n .stnl» lecimeutos industriae
\ consu-ucçocs
elVl

I~.n,,.('it'i()s nulitares

lusu

UC~ilU

{:ymnastil'a

:

de tiro.
c csmnun.
::;," .\11110

(:1:' Ca,l.,irn
II vdrnulica g 'ral - II "tiraulica urbana
. agril'ola
)f:H:hill"a. hvdrnulica .
•
lf).~
'ndl'il'a - :\1, 'h~\I1i,'a upplicnrla
b machiun
)l:t<'hill'l thcrmi 'li .. 1'1\dl'Íl::l ,
1'j. 'a(1 ira
..T:I\'l'ga),~o int .rior - Trabalhos m lntimos " pll:ll'l)l, - 'l\·Ic"rapl,ill.
H/I lno pl'atico :
'l'l'allalllt.
nns ala d,'
(u(111.
Trabalho
til> (':lIIlPO, 110" orahiJlt,t
\ e laborutorios
(:.I.a
1:),", 1 t .", Hl.o ) ~1I:'cruleirn }.
Mi. iil' a estabelucim '!11th indu tri . , con tru '('ti
"1\'1><.

8,c rclcios lili/iiI/I"

S :
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CAPITULO
Estauclecünoutos

ArL G.o Havcrü
tos e dependcncins

~:'

so

I,a Seric

II

da escola e mnls dependeneln»

na escola os seguintes

PbÜl!Jcl'('iltl('Il'

:

1.o BibIiotho('a,
a eargo do oíficial (la oibliotll('l'a e
oh a direcção innuediata de um lente nom ado unnnalmente p lo conselho de inatrucçào
IIlU'U desempenhar
as
funcções de bibliothecario.
2.° Gabinetes (le instrumentos, arma:;, macliiuas, materiaes de construcção e modelos de material cip gu ·l't'a, do
fortificação, de geologia e arte de minas, de mctallurgia, e
de construeçfles civis o militares, de tinndos a forncc r
elemontos indi pensavei» ao ensino, soo adir l')ào (' 1'C,.
ponsabílidad
:
(() O gabinete e museu de lH'IllIlS, do lente d" ~. a ('adeira ;
b) ()

d fortificação, do' hontus da ,I.~e :>,il cudcirus j
c) O de modelos d' material (1(' gllCrl'lI, dos h'lltps du
,lIeadeinlKj
i,ao
ti) O de instrumentos
topographico» e gcO(l('~il'o:-;, do
lente da 11.11 cadcirn j
e) Os de mod los, machinas p instrumcntus,
rvlativos
As 12,'1, 1:3.\ 14,\ 15.", 1ü,", 17." c is.: (':I(l<'it'a~, (los
l'CSp

f)

ctivos lcntes ;
() de geologia

(' art do minas, do )('11((' (la I !l, a
"adeira;
.1/) O de metallurgia,
do I nte (la 20. a cadeira.
:3,0 Estação chronngraphica
{' ('I\I'I'C'ira cIp tiro, ~Hl, 11
illlmediata dil'('('~ao
rC!:iponsaoilid:ull' dos 11')1(1'8 da 2:1 e
13." padeiras.
-t.o Lahomtol'iol:i chimico, PYl'otc('ltnico, phntogl':ll'lli 'U
(' de maL01'iacs cl J COI1StI'IlC\,IO, () prinwiru soh II. (lit'('('(;ILO
(' 1'l·f!ponS/l.hilicladp do lent(' da 20:' ('Il<lpira, () AI'g'lIlll]O soo
:\ do )('ntll da ti.a ('/lddra, o tl')'cf'il'o 'ob a cIo 1('lItl' <la
4.a ellch·ira e o qllal'to !-IOO:t do It'Ilt· da ]2 ..1 (':ld(.it':t.
~,n Oflieina
d
sten'o!omia pl'atic:t (' de 1lI0cI(,la~'ào, oh
:I (hrec~ão e t'esp()n~ilbili(laclc
cIo Ilmtc da 1·1:' ('ach.il':I.
6. o Salll de :tt'llt:ltl (' gymlll\sio,
7.0 Pi('ad ·iro
C'al'1'cil':tde oh tacHlnH,
o Pal'a(Ia
eampo dc .' J'('ieiol:! B t 1'11 baIlio.' pmtil'OI'.
D," Depositos de f('l'I':tJ))(,llta c. nHttl'l'iae
'mpl' 'g:uloH
!lOS tmoalhos
dI' fOl'tili('l\l'a() n ClIJ'go dOI:! )<1I1tC8 da ,1:1 u
;>, a ('.adpirus.
'

ORDIm no EXEUCITO

1.. "l'ric

(;n,-,

T,':!)

1U," D 'po itns clp unumnento
material para OH exercicios militares, a. cargo di eommandante
da companhia de
alumnos (, sob n uperintcndencin rlo eglllldo eommandautc.
11.0 Secr tariu, a cargo do secretario
e oh a tmp °rinti nd -nciu (lo
gundo cOllllllaud:mtc,
12, o E tac;ào tio I ~I'aphil'a l' tel phonicn, sob a superintcnd ncia do lente (b 17,a cacl ira.
1:3,o Lithogrnphiu,
;,ob a dir c 'ao immcdiata <lo secr tnrio da c 'cola,
14,0 Aqnartelam .nto para o nlumnos de torlos os cur;;(1" xcepto o d stado maior, sob :t dir 'I' 'ao immediata
do commundunte da compauhiu de aluumos e sup rintendoncia do s ogun<lo ('()ll1IlHllltlIlUt<>,
l~),O Cavallnrica
para o, eavallos destinudos :1O ervi~1I <1 instrucção
nqnnrtvlnmcnto
para 11<1pr:w:\s d stacadas,
a ':\l'go do commandnntc
da compuuhia de nlu111110
c sob 11 superiutendeneia
do ;, 'gnlHlo C «nuuandante ,
()H estnbcl
cinu-ntos d quc tratam os n.? 0,° t' 7,0 I' tâ à (':lI'''U e r .ponsabilidudc elo: 1'( Jl diyos in';(l'ul'tIlI'('H,
~oh a sllpel'Ínt IIl! 'IH'ia du :; ~nndo COlllmall(!nllt',
A l't. 7,0 A al'l!ui i)1 II tI livro"
jOl'n:l
cal'ta~, map'
}I ,machinaH
(' appan'lho' <1i\'\'1'::;o , <1(' tina!lll'; :l bibliol'
th ('a c ou tI'O , t. b °lcl'imcntos da e8l'0Ia, bl" potl('I':l
~'itll }H'lo ('01\ '(Olho ('('lInomi('o,
}II' l' '!ll'mlo ]ll'lIpo;,ta ap'
provada I'm {'Oll:; 'llllJ ll' ill,tnll')iio,
dl'llll'o fla vl'rIJas
1 :\1'11i '-0 flc:;tinac!a' no Ol'l':lIIwntu 1'('01:11',
Al't. ',0 lia\' rA 111\ bihÜoth l':l uoi;; ('alal(l~fI"', Hill por
ê\lll'tOl'C~ c outro pOl' s('icncia., tO l'm 'ada gahÍl\f'tc Oll d P 'nd!'neia,
IIIll ill\'llll:ll'jo
uH I'l'l:l<:ao, ('m Cjuc :.l (lc~ 'r
v 1'1 ()
oLj( ,tOl'! lO,'isll nt .. c (), '1111 :;1' fOl'lom :1I!1[llirindo,
',110 (!HIII '(' da!'iÍ hai.'fl a()~ ol(il CIII,
inntili :Ido, 'om pI' '\'la ,UcLOI'i:.;:u; o do l'on 1'11111d, iu trm
o,
Al't. !l,O (~ll:ll<tu!'1' do 1('1llt'1I ,Ia P l'ola podl.'r:l ,Ipl'lil':ll',
1\0: ('''bulo
pratico
ou (h'lllOll tl':H'Õ 'f' I' l:lli,,:t:- :'~ sua cadell'a, appal'lolho, qlH' }H l't('lIc;am :I fI'Ut1([l11 I' gnlHuf'lc ou
(lc}ll'nd('lll'ia,
I'equi itllllllo·o,' p:lra i o oppurtuu:l11l 'lII1'
1\0
1'1' pt: ,tivo tlin'd<ll',
AI'!. 10,° • 1'1':'1 fiml 'il!1I ao alulIIllu
UI,11 'rial que
fllr nrc I" !lrio para <I Imballto
pra ico:;, lil' 1111!"
1111'lUto nlUlIlIIO rI;. pOli aV(lis l' ln illlllili
:t~: ti 1111d;t
l'iOrnl': ()
v()ll1l1t~l'ia, ou )lO II' falta
1 I ni(lad<l, (lo objl dI! (II' qU(O
.l t' 1'\'11' :1Il,
III 1'I'(:iuiz
II.I 1'0'11 ,li (·il'liIlRr 1'111 qne Jlo!'.....nluI·a IIII'Ol'1'll'I'lIl.
Al't. 1,1.0 ~'n litlwl:'lr:lpllill h:l\l'I'll II IW n:1I ' mat l'ia!
n c'" anos para a 1'11hli,':\I'.lU I'Hjlillll da 1 il'iil' I it lwgra>

o

o

o "

o

0,

(J~

O

(::

O

0

°
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ph:ula

da

(las diversas

cadeiras

N." ::0

c para todo

1." Serie

'l'\'i<;o

o nuns

C8COIa.

~ unico.

ÜS

trabalhos

de typogrnphia

• crítu

X('ClI tados

depois de auctorisados pela scorotnrin
ta do COIl lho de instrucçâo.
Art. 12.1) Iustrucçõc« espvcines l'l'gularllo o se rviçu til'
cada um dm; eetubelccim .ntos (' dcp .udctu-ias (1, que trntu
II artigo
G.o, ('111 nenhum dos quaes " pcrmittida a cxecução de trabalhos 011 de ensino estranhos ao se-rviço da ('.'na imprensa nacional,
(la guerra, sob pl'OpO

cola.
Art. 1:3.o ~ó aoslcntes, lentes a(lj untos ou al umnos dOK CII rsos urilitaros, e para a exe 'ut,'ao de servicos relativo Ú iustrucção, sed. fornecido eventualmente qualquer cnvnll« ti
pertcucvntes 1Í, C~ 'ola, ccssaudo (' '!la l'OIH'CHS/W
logo qUI'
termine () .erviço qlle a determinou.
§ unico .• \0:; alumnos elo 'U1'SO de estado maior scrno forn .cido pelo ecretaria <la gllt'tT:t e:\ vallos para mont 11<1;1'
ev ntunes no Íl'l'JIlO' do regulamento de remonta. Sp, lia
oCl'a!-'i;,o da matricula na ' cola, algum <l't'H. es alumno« l'.tiver (ln 'gimcntatlo
e tiver (':lvallo pl'a 'a, COIl ('rval o-b.1
dnrant,. II fl'l'qlH'llein,
11110 tendo,
po!' ic8o, (lin:ito II 111011
II •

t:ula ewntual.
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§ LOAs

condições de admissibilidade
ao concurso d'
o presente artigo são :
l ." A Ln cadeira só podemo concorrer officiacs (I qualq uer arma OH do corpo do estado maior;
l}. 2.;( cadeira, officiaes de infante ria ;
4- 3. fi carleiru, offlciaos de cavallaria ;
A 4." cadeira, officiaes de qualquer arma ou (lo corpo
do estado maior;
4- 5, a cadei ra, officiaes de engenheria ;
1} G.", 7:' e 8.· cadeiras, officiaes d ' artilhcria ;
A 9." e LO." cadeiras, officiaes do corpo (lo estado maior,
ou habilitados com o curso de estado mnior ;
A 11:' cadeira, offici: es do corpo do estado maior. (le
eng nheria, ou de qualquer arma habilitados com o curso
de estado maior;
A 12.", 13.u, 14.\ 15.", 16.'\ 17.a e 1 ." cad 'ira". ofliciaes de engenheria ou ng nheiros da sC'('S'ao d obras
publica
do corpo de engl'nhoiroH do obras pnblicas
minas ;
Á l il.' e 20.:1 cndeirns, engenheiros ela sP('S'i\o de mina
<lo ('orpo d( engenheiros de obras publicas e mina.
2.<1 Os candidatos militar
deverão ter, alem do .ur
da sua arma ou corpo, 1)('10 menus tres annos (II' h til
e offectivo serviço nas respectivas armas ou iorpo, como
officiaes,
po to nao inferior ao d capitão nem IlpCrio!' ao de tenente coronel.
Os candidatos civis elevo mo t r, alem de 11111 C1I1' o que
comprehendu
lUi cadeiras
a que concorr m, pejo m II'H
tr s annos de s rviç» off ctivo no corpo de ,'ng 1111,11"0'1
a obratl publicas () mÍlIAt>.
a. a Os ('allel ic1atoH deverão t I' bom ('om portam 'll to.
4.a ()~ candidntos d yprão lIpr'~ 'ntal' dO('IIJll nto:-l "IlUpl'ovativos das cOll\li 'o , pr('c Ch'llt :-I, a fI:t1)(I!,:
1/) Para as hahilitações seicntili('IIl'i, OH ol'iginfieH ou plll,li('al;.f"'I'lIl:lR (laR (,lIl'tAS dos cnrsoH, scndo
t;l~
,ílll 'lItt!
:ullllitti(la d 'pois de conf'I'oJltadn: 'Olll os originn . ;
6) Para () Iwrvi(:o d oOi('inl ,lo ('Xl'" 'itll, :\ nota ,1,' ;h1i"lItOH
1111 l:prtidi'lo do r HJlI' ,ti,,!) li'·I'o d
lIIatricula, I' "ur
01; Hcn·iços dos ('nndi(latlls ('ivitl, ('pl'tido 'S pllS, adai1, ,"
gnndll o~ ,'asIl8, )lpla dirc('(::lo (lllli ill't'vi':"8 til' obrtls ]>uhli
('HS OH pelas I'cpal'ti('O('H II lIIinas {' (1(' in(hIHtl'ia;
lo) Pam II cOlllportmn nto, o c "tm 'til (lo I'<,!;i~t() di, iplin:!r, OH o' ('prtit1I'lulllll <l(1 ngi ·to I'l'illlin:t1, fi 0;-1 '1Il1dit1atoK fOl'em da dllss(' dvil.
:l," O~ >!C'l'Yi(;os Iltilihll' como ofli('Í;w', I
ti' obr,
que trata

I,

I
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publicas ou de minas, pre tacl(J~ no ultramar ao ta do pplos candidatos, serão contado para o eft' ito LIa condição
2,a do paragrnph» antcccd '11t', 1\1 diante a respectiva c 1'tidão pm;~ad:t pela dir cção g '1',11do ultramar,
\'! H,o E facultada
ao cl1nuidato:'\:t
apr '('ntapo
de
qua .'qnc.'r outro documentos abonatorios da sua especial
aptidão pura o logar a qn concorr r nn,
Art. 1
A provil, para o CIIllCUl"O do logar di' lente
d qualquer cnd ira .on ,i tem:
1, o .l.' a
f za dl' uma dis '\'rt:II'I(O .obr a .1111\pto; !' •
•'olhitl" livremente P .los c:mtlid:~t(l~) entre a' (lU tõ
mais important
da di 'ci plinas qn (·U1\. tituom a r sp'diva ('a<l ira, U
I\CIo o intl'lTogntorin
:1'1' fl'ito por dois
membros <lo jn1'y proviam mte c1psiglHlIlo,; para 'SS\' firn ,
":\lla 11111dos (!'Ia('i:! 1'()lll'l'l'l int 'ITogal'
at' uma horn ;
2, o Em duns li.;i'it·" ornes, de lima 1I0ra ':\lla uma, I'"'
1'0 'las pelos cnn lidutos,
vursand« SOUI') pontos tirados
c\. sortI' com :lntl' c(hmti:t de qual' 'nt:I e oito 1I01'as; !1(',
v 11110 !"l)g'nil'-:>c a (':l(la lil:an o interl'Ogalol'io feito por doi
llHllllbroR do jur,'-' pnm ( R~) fllll llollll'adn
, (·tl!l:l um
(los
qlla(',' 1>0(lllr(\ illl"lTogU1' atí' llll'ia hura'
:~,(J ~a • l'nt;:~o dI' trahnlho~ )ll'ati O' "'0111"(' pontu,.; ti·
1':\11\1: :í. ';01"1 11'1 pro}lria () ·ca. i, o ),l'lati\': lllt'lltl' :í. lllal 'I'ia
(la l'al[Pil'll a ('on 'l1r"O ;
'\'1'11110 os (';\lIdi(lato
laufJl'al',
ado l'outinno, UIIl 1'I1ntlll'iú :ll'él'I': (1' ,,', trahalho~, o I[lIal
It'l':LO I'm lCruidn. p 'I':lllt(' o jl1ry,
inda a I'itnra
do rela,
tono, putI r: o o~ calHlillato,
"PI' illtl'rl'()gado~
:il'l'r('a tI'pHI'
VUI' c10i on nwi. ll)('lIIhro~ elo jl1ly lIao (II v('lulo
tOllo o
IlltP.l'J'og'lltorio
(lurar maio (11' 1II1la hOI"I,
: l.0 A !li . t rta ',II ~(,l'll illlpl' ,ti I'
c!llldillato:-. (II'
\'('1': o
ntrl'g'al' lia ('(.)'( taria lIa \' {'ola, ql1imw Ilias allte
do <lI iglH\flo para
I 'hihil'llll
n I'l'im il':I I'ro\'11 do
l'Oncu1',
n, ai 11l lo 1IIllIle!'O II '.'1 1Il).lar'
igunl ao 110.
11HlJnl 11'0
(10 jUl'y, mai.
"i.,
.
()
('alldi(]allls
Ittl!
11.\0 ('ntl'eg:lJ't'm
a (11
l'ta~t.)
110
,0

a

"I'

a

(l.

*

pl'n n

IlIHI'I':1I1o

1'1'10 I'

r1l1ido,.. (II

!lJl '\11' o,

2,0 Para as pro\'a
ol':W
(lo ('011 'lU' o :\0 a (.':\fll'iri\.
:\I-{rllp:ula
la ti'n'111
• "Hinll':
1.,~,
I' :3, . 4," c f),";
(3 ,a, 7

~

,ia:

.

li II

•

111 '

1')'

1 'I

.1

• F>"

I'

Iii

'

17, (: I
1\1,< '1' 20, : ~'1'1' ~;II]O '\;\.I\I (11; li!.'I;: obl,!::t
lIIatcria dn (';111.ira "llga
n outl':I (1)1'( 1l1l1llrplll' da (lo
grupo a 11')(' I lia })I rt III' , TO l'OIH'UI' () :' 11, 1'/l\ll'il'll. 111111
(III, li!·i)c OI';}'
\' r :tl'ti
01,1"
g 0,1,· in 1\ outl'll ohl'
fi tl'llllolnin.
nu lo) !l"l' tphia,
~ 111',1' !'I'1 fi \'111
't t', (cI
.• ",., o () P IItl) pal"I II I'I 'I'"
(l
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1.' Herie

Vl'I!<lO
(h'íI
\ ersur sobre 0, :1~"'lllill't(J:'
mais illl!10r!;l1Ill''';
que
cunstituam
a respectiva
l'adeira, e os outros (!toz <;obrc os
assumpto»
mnis importantes daH outr';1 ('ad,·ira, quI' constituem () grupo; dev e, porém, attcudur-sr, a 'I'!" nunca ]lll, ",1,
JIU III esmo concurso,
l'cpdil' I'C o pOli to (PI(' uma VCíI ,,:'tia

em sorte,
nem ,.; 'I' '1Il objecto
de Ji<;ão oral as mnterins
('~l'olhidm; pcJOI' cnnrlid.uo.
para tlrcnu, das diss 'r11l\,1I .s,
~ 4,° ()" pontos pina os trabalhoH
pl'ati('o8 scrao cinco ,
(1t~\endo de~igllal"H(' u'clles
as 1:.'igl'lIeia"
1,al'tielll:u'e" de
'ilda trnbnlh«, e bem assim o I111111el'Oe <1ul':I(;ao dilH ,(OsSÕl''' dtl ti 11<[(1 as Ú !'iII:! ('-'el'U(;r~" ';l ('lalHIl'a<;:lo do I'\,"'PC-

ctivo relntorio.
S 5,° 'l'o(!oô o~ JIII;lllbrol1 do .iUI'." têl'/II o direito (h, int('l'I'O;';;,l' OH (,:tllclidato,.;,
<jua!', Ijll('l' qUI' ~l'j;1I1l as grlll!ur~'Õl.; ClI ('atcg'ol'ias
d'(, t\'~ ultiiuos,
S O," 'rodo, os ponto: ,~tilr·LO p:lt 'lltl':-' lia ""I'l'etal'i,1 (Ia
(,8col~, ao" l':lucli(lato,.; :tdlllit ti(lo~, 110 \ illtp l!iil" an('riol'
110 qlle fuI' <k, ig'IW(lu para
Il I'rilllC'irlt
1'1'0\",1.
~ 7,u ElIl (,;tda (lia nft" !l,)<I"111 d,'f~'lldl'I' Ilis, Irt:ll;:lll 011
tinI' li..;w tirai Illni. ,I\' (Ioi, ('ll1ldidatot;,
(!'-cidillclll
a i'illl't'
<[11:11 Ih,1I1'H de\',· ,.(,1' () lH'illleirll,
'
~ 1'," ()~ pOlltll:- pal'll a~ li,;o,'s OI':II's,
1111 para
"" 1mb,,1110, pl'ati"o", Hão til'ado:-i ,'lII 1')'0:--('11<,::1 d" t n's \'''gal''' (' do
"t'('I'utario
<111 jm',)',
na ,;ala elos ('lIllCIlI' o,.., pcl,. (,:tlldi,ht"
<PIl' II 1-o01't ' IIt-('idil' (1111' s(:ja II prilll i,'o a dai' prova,
S !.l," • '( doi!; (':lI1(li<1:1tos (["1'('111 lil'h" no 111",,1110 dia, u
JI(j)\tO f'cl':Í o 1I1<'i"lllu para :llll!J",;
l':lI';t II e:llldill:dns
({t1t'
Jl.lo a 1'(J(!."I'I'l1l dai' IJO 111",11111 dia, o, pOli (OH li I'a" di\','1'
.os
No )ll'illlC'irll ([II,' (':I oS d,· '1111' trata I' tI' p:tralrl':lph
,
o ~,'gnlll]tI
cillldidatll
nall jlOI!PI':í. ollvi, II qll" o 111'1 ('1'1]""
S 10," O ponto para o tl'al,:I1")
Il'ati('II, ;';('r:l 11111 o
poll'a os; (';tll(]id:ltlls
<i"" 1]''1'''111 (, la 1'1'1I\'a no: IIII 'S!I1I1, di" ,

~ II," A OI'(lt-II1 JIII\' (1'1<' P'; (';IIHlidôlt(l~ ri '\'e,',,,
d;ll'
difl','r I\tl'l; 1"'11\,:1::; 110 ('IIII"III"H>
t'l';í d t I'lllillllcln
I" la
'l'gllillt
:
• 'o p,'ilJll'il'o
dll, ,]ill II, i"Jl:ull1
t:II'II,', "avl'I'A 11111,ol'tl'io, }lOI' ~
fUIIl:l1'iLO I'al't· todo, (] ('alld;(!at(1
:I'IlIl'lIa JlI'O\'a pl'la OI't!I'1II do
1111 !lol'tl'io,

II

''-

ti', do mOllo

p:11'a (!I'f; Z<l d,' dis l'r-

"II, ,'a

11111111
1':1dll"'. ('III <fll"
<f11llr d, \PI', (I ti r
Qll'

ru', Il 110.

lhE

('(lIdl< I'! 111

P,'illl( ii'" ti" di:1
a pl'iull'il':t
""
III:ao, 011 pnra II tt'aballl'" f'l'ati"!l , ,I tiuI dI' p fi
li 'lll Sl'gulido a '1"al "_ l':llidida!o,
dar
t.lda IIlIIa
pru,':! ,

Allalogn

I~:ld",

~ol·t.,it)

<Í tirag(

III

Q'

d! )1(lI1to

)l:tl':!

f'

d, til'gllllda
ti' ,l

t)r.

11'.

li
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'1'0 do '" orteios
feito' na ala dos concurso P"1':\1\1"'1)';individues indicados no 7.° ll'C"tP al'tig'o, devendo
o cnndirlato« tirur « ort« li .la urdem da prioridad
lla
«ntrndn do .eus rr querimc ritos pal'll :l ,1I1ruis,ILO ao
,;(']';(0

('(,1\,

candidato,;

qlle

li

surte tiver dc:)igu:l!lll
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L" Scrie

de cada requerimento,
() qual será aseignado pelo ser tario da escola, se o requerimento
tiver sido enviado por
alguma cstaçfio official, c tambem pelo requereu! ' ou s u
bastante procurador, se um ou outro ntr 'gar pessoalmont
() rcquernucnto

na dita s 'crdaria,

Art. 2:d, o Terminado o p1'II::;O do eOl1l'11l'~0,o commandaute da «scola onvocará o conselho <l instl'lH'c;ao para
s« constituir o jllry, c serem a est pres '11l i:i os requerim ntos dos concorrentes.
§ 1.~ () jury flerA formado ]I lo -ommandant
da scoln
l' por todos os lentes
quc stiverem
m ífcctivo serviço
lIO dia da constituição
do mesmo jury, ::;\.'1'\ indo (li- pr sid .nto o commandante
de secr tario,
cm voto, () se ('1'('tario da

scola.

~ 2,0 Para os 1111 d ignado« no paragrapho 311t 't' ,a('nte, cousid iramm cil' ctivo s -rviço 01\ 1 ntcs :
u) Que não 'Htivor(,1ll dispensndos
(lo s 'I'vi~' '('01111', ou
ausent 'S com Iicenea da H x-rotaria tI:I gn na j
b) (lue nào estiverem
d(':wmp( nhando !! I'vi(:o publico
iJH'olllpativl'! ('om o rH'l'vi~'o (lo llIagiKtl'l'io;
c) (llll' nrto l'~tiVl'l'('m impedi(lol! por lI\otivo d' dO('H<;1l
(ll.'vhlamo Il t c ('Olill)t'o \'~tda.
Al't, 23." ( pr ':;id('nt do .illl'y t 111 voto tlimph'l\ quando
() jlll'y, cm qllalqu 'I' vota<:ão ;t qu haja (II' [Il'(J('ed('I', t':;'
t '.ia eonstituido
pOl' 11111 numero impar de momorol! votnn·
tl:'H,
,t m voto (lu}'1 simllltall(,o H 'ln PI' (lU' ':;8<' 1l1l11IP1'0
~t~a p:11',
,
§ unico. QlIando, cm "irttlll'
(lo qlll' }ll'('C 'ilua () :lrll~o 2f),O d'l,~lt' r 'gnlam 11to, o pl't! 'ident!· tinI' 11t\l'llido ,o
dir ito ele votar, as disposi(:õ('1' do PI'('Ht'lll(\ nrti~o Ilppbellr'8(' hlLO /lO VOllllltt' mais gl'adllado ou lllui antigo.
1\l't. 2.1.0 O .iII!'.)', 'lIl toda~ IItI vot:H'i'h a <JIIlI holl\'\'l'
<1t· }>1'ocp(lcl' nU' nnalii':tl' o ('OII('UI'::lO, )t:Ll':t <[u dlns liqnclll
1<'1l<1o(In'uito legal, (1('\'(' 1'('lIl1il', }lt'lo 111('1101',doi h'r('OH do
1111111('1'0 dos 1lll'lllbl'o!l
votanf\'s dt, qH( fidt'a ('lllllpOl'to
llO
ado
,

<ln sua

tlgo 22,u

.

l'on8titlli('i~o

,

('Ollfol"lll<' o 11I'l'I'\'itll:Il!O

nu :lr-

'I'()(1M! IIIl Vil t at'o~ S i\10 1'01' <'f!('l'lItllllu
' . • '('1'1' t ( ),
.t\t-t. :H>.o Os membros <lo jlll'y Kao obl'ig:l<!ol< a II ~i til'
a todai'! IIi! ))t'ov:t!l }lllhlil'lls do l'OIl('I1I'tl() , o 'ln!' fllllal' a algllll1/l (1'('11:1:-, ai'l(l:t 'lU( .st'ja pot' 1lIOli~'() jU~lili(,lIllo
fj('/l
inlt.ibi(lo d(· IOll1llr parte n;18 votll\'(J('
(1(: 'lIW t ratalll 08
artigos .a:!," ,a :~.j,o (lo prt'S('lltl' I l'gul a lllt' II to.
.
~ lIluon. :\~ Hes, Õ\'!; dOIi tl'ab:r!lto. pl':lIi('() 8<"' l'l': \l ohn·
gudm! a :lsslsttr tr'(·~1ll('1lIh.,o, do j III'y, po!' I' tp (1, iglHldo .
.l!
'
~ Ilntl'O,

L" :-;'l'ic

Art , ~1i.O Lugo <ilHO «stiv r con ·titnido O j\ll')', o prcsidl'ntt' mandarú
aílixar
no vestíbulo da E'i'co!a um edital
contendo
~ nomes, graduH<;0'~ ( 'ategoJ'ia du!) IlWI1lJU'ob
do jury, - I' nn UI'rã lima copia auth 'ntil':t do mei mo cdital
secretnria ela gucrra, para 81'1' publicnda no Dia rio
dI! fl0I;t;I'I/U,
.\\'L :17," i\fio pedem fHZel' parte du jurv os con ':ln<rui·
1\ os ou aflins
do:; caudidatos, até ao terceiro
151'1\11,
,Al'l. :Z".o !}p .orridos II' 'S (lia., pt'lo meno , (Icpllj. de
fl'lta a l,nbli ':l,;i'LO :L (lue .1' )'t'fl'!"
11 :ll'tigll
:!fi,o, I'I'0l'I'II '1'ic-hn ;'l votll~âo
'(1)1" a a(lllli~"ihililIHtle
do (':tJllli(lato~,
~('I)Ois d' -xmuinados (IS (IOClIllll'lItll
com (lU 1IlI\I\'C'l"l-lJl
lt1 truido
seus 1'('(1'1 rimento .
§ 1. U () I'I'U '1'.:;0 da \,o!a('?'!.o I" idcntico ao pl'l' 'cri pto no
:tI'ligo :1~.0
r' p di,,\) ;' 1'.0 d'e te r '~Ul:tllll-nto,
~.o Para
,,1'1' ;(cllllittillo (_'ne . .ssario <}II'
o l'andi(lato
outpn!tót 1tlJl 11111111'1',) II "til!):; (PIl- I't'prl' 'lIt'
a lIIaiol'ia
(lo (jll<' P 1'Il'IICCI'l'ItI
ao:; UI 'muro' \'olallÍl'"
§. :LO :\J~ }'('(1\\ -riUH'nto
<ln l'Il'1l1i<lat()~, O 1'1'!'sidcllt(!
tIo ,JIII'y Iml~'!ll';l o d - 'l':Icho (1'11' traduza
o rc!"\dtadll (la \ o·
tat; i\.o, ... 'nillllo',
(' tio, vocllhlllll:. arlulÍf'itlu,
1,"Clllitlu.
,~l't.
:2\1.0 l':t . P1:ll':'() ('111 (1'\'
'votai'
'OUI'(, óI :lllllli ...,i·
l)lhdll(le
(lu, 'illll!i(lato,
nu lia illllll('(lin(.
o I'm\' d' iglli\l';l o Ilh
as !tural' ('11\ <til' (lcv"I'iw
~1.'1' (Iallas
n~
prova, (lo Olll'nr. o. a (l1'l1"11I q\l' 11'1·11:1" ,t I'il dl" l'l'gllir
á

o

(I

I

e (pl1\ '~IPll'\' olltro

•

pr" 'pit",

qlll

I

'\'glllldo

,

", t

I' 'gula-
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superiormente

os estabelecimentos

dos sob os n.O 6.° e 7.° do artigo 6.°, regulando
S

1.' Série
designa-

o fis-

calisando a instrucção que n'elles ministram os respectivos
instructores;
8. ° Superintender
em todas as depondcncias
da escola
designadas sob os n.OS 10.°, 14.° e 15.° do artigo 6.°;
9. o Fazer parte dos jurys das provas de aproveitamento,
de inspecção e de aptidão militar dos alnmnos segundo os
artigos 81.°, 95.°,133.° e 135.°
10.0 Fazer parte do conselho de disciplina, quando for
nomeado;
11. ° Elaborar as instrucções especiaes necessarias para
a boa execução dos diversos serviços sob a sua superintendeneia,
submettendo-us
ú approvação do conunaudante
da escola, e verificar a sua cabal execução;
12.° Dispensar
de comparecer
na escola, não estando
nomeados para erviço, os officiaes da companhia ou qualquer outro qUê tenha por obrigação comparecer
diariamente na escola;
13.0 Conceder trocas ele serviço aos officines da companhia ele ahunnns ;
14." Conceder aos alumnos, nos domingos (' dias feria(los, dispensas das diversas formaturas, mediante boa iuformação dada pelo commandante da companhia;
15. ° Tomar conhecimento das petições, queixas ou representações
fjue lhe forem apresentadas
pelo commandante da companhia, transmittindo-as
cm seguida ao commandante
da escola quando envolvam materia
que na()
seja da sua competencia ;
lG.o Tornar parte cm todos os trabalhos de interesse da
escola, para que for designado p lo commandanto ou eleito
pelo conselho de instrucção.
Art. 57.0 Os lentes têem a S('lI cargo toda a instruo 'ao
relativa {IS cadeiras cm ({\Ie toram providos, cumprindolhes:
1.0 Hegel' as r sp .ctives cadeiras, em harmonia com os
prog'l'ummas approvados
c conforme os preceitos regulamentares vigentes;
':!. ° Dirigir os trabalhos praticos exercicios
militar 'S
correspondentes
{IH cadeiras
cm fJue foram providos, conforme as disposições d'cste regulamento
e nos termo dos
programuiaa
c prescripções
approvadas
pelo conselho de
instrucção;
n." Dirigir os laboratorios, gabinet 'S 'demais stabelecimentos a seu cargo, e promover a cons rvnção daa col-

OHDEM

DO EXEHCITO

N." 211

711

lecções de c studo e a acqnisição do objectos necessarios
para as completar ou ampliar i
4. o Fazer parte do con selho de instrucção
i
5.° Propor ao conselho de instrucção tudo quanto seja
conducente a melhorar e desenvolver o ensino i
G.U Fazer parte do conselho económico da escola, quando
eleitos pelo conselho de instrucção ;
7. o ji'azer parte do conselho de disciplina, quando forem
nomeados;
ti." Fazer parte dos jurys dos concursos de lentes ou lentes adjuntos 1.' dos exame'
das diversas cadeiras da escolai
9.° Tomar parte em todos os trabalhos de interesse da
escola para que forem eleitos pelo conselho de instrucção,
nomeados p\'lo commandnnt , ou que por ('SCAla lhes p,"rtencercm ;
10.° Elaborar
e submctter
annualmente
ti. approvação
do conselho de instrucção os programmas :
a) Das di sciplinas das suas cadeiras ;
b) 1)0' trabalhos nas sala de e tudo, nos lahoratorios
e nos gabinetes i
(0) Dus visitas I' mis 'õe a differentes
estabelecimentos,
fortitica<:õefl, officinns, .scolas pratica', minas, obras publicas e militares ;
d) Uos trabalhos 1\0 camIlO;
(;) Do' rcconheciutentoa
militares t' viag ns de e ta.lo
maior ;
f) Dos exercicios militare,
comprehendendo
: instruoção táctica e inetrucção elementar de serviço de campanha,
e in truc<:ào de tiro;
11. o Faz r os pontos para. (),; exames das. lia. cadeiras,
eubmcttcndo-os nnnualmeutc lt approvac;ao do conselho de

in trueção ;
12. o Participar ao commundant
qualquer impedira -nto
que os obrigue a faltai' fi r gencia das cadeiras, :Is !'I'S ÕCI:l
dos consolhos ou a qualquer outro serviço ;
J:L o Informal' sobre OH ussumptos em que o conselho de
instrucçã» julgue dever consultal-os ;
14. o Substituir o connuandant
e S gundo commundante,
durante o !iI.'U impedilll'nto
legal, quando 1I1l's pl'rtell\'a,
nos tel'1II0H d'c to regulamcnto;
}:")." EXI.'l'l·
r as flln('<;(,,~s do bibliothccario e a' dI' vogaI !lo {'on 't'lho economico, quando
1 ito' p ·10 conselho
d, ill trllc<;ão;
16. o R guIar o serviço dos I'e pectivo lentes adjuntos,

iI:!
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{le harmonia

com as prescripçõcs

1.:n i'lcric

so

~,o

approvadas

}Jt'lo

canse-

Ibo de instrucção.
qUL' coadjuvarão
os lentes
e mais exercícios relativos à instrucou grupo de cadeiras
a (ple pertencerem,

5H,o Os lentes adjuntoe,

Art.
lIO';

trabalhos

praticos

<:;'w da cadeira
têem por dever:
1.0 Substituir
MI lentes na
termos dcatc l'l'gnl:lll1C'uto;
2,° Condjuvar os lentes das
(los O~ trabalhos
escolares, cm
\"ijes do conselho;
n, o Comparecer na'! salas (le
111110:0

cstejatu

dist ribuidos

]'rgen<'Ía das cadeirns,

nos

respectivas
cadeiras cm toharmouiu com as deliberaestudo sempre que aos alu-

prOg'lonmma:;

l'

.lativos

:ll> cndci-

rus a qlH' pertençam,
11a::;hor.ts para isso o::ll'('viabllent
tinadas, a tim de esclarecerem os nlumnos na execuçao

desd'p -

pl'()g'l'ulllmas;
4,IJ Ministrnr,
sul> a supcrintundcncia
an k-nte respecti\'0, a ill),<trnt'(:ão milir.u'
relativa :i cuclcira ou ('TII110 rIl' cuIhoira,; a (111(' P(ol'tPllc '1','111 ;
;).fI Vigiar p\'1a boa ordem c r-ons rva<;;lo (10"\ objectos
e collecçõcs ('xi,'(Olltes
nos gahiucflol; LOlnbnratorios, sob a
8(OS

direcção

dos n-spt-ctivos
parte IIU

lentei ;

Ii." 'I'omar

c {'i1í1CI' parte dos
(':tdci I':t 011 parte

jl1l'ys

ue

.cs,

(lo

1)(0

do (Ootlsdho

d(' im,tJ'tlc(:i'to

(I'wndo tiV'l'<'lll

0,"1\111"8,

)'('g-itlo

cadeira;

7," DPH('!lll'clIhar

os dCllJaiH s'\I'\"i)'o", qlll' lhcs for'lU ill·
da ('seoIa OH p( lo ('onsp1ho de
in Ü'll<'<;'i'to, lIn" t 'l'1ll0~ (lo 1)l'\\t'entl' l'I'glllítlll"lÜ();
tI,o Participar
ao cOlllm:mdallt,·
da c cola <Jllal<Jtlcr
illljll'dilllcnto
qnc 0;5 o])),jg'tl(O n flltar aos ('I'\Ti(;o>i a f;ClI
tar~o;
!I,fI Informal' .'OIH', os :1" llllljltO:; '111 f]lll' () 0011. ,lho de
insll ll<°";1Il
OH o \'OllllllalH1"1Ilc da °t'('(Iln \'l!t '11(1\·)' Cpll' den,

p('1o

CI1111uido8

(,olllmalHlallte

o

l'<Il1l'iHlt:d-o

,

~ I," EIll ('ada :tUllO l(o<'livlI,
d(Oito J> ·10 \'1111 .. I!to d,· iII tl'lI\'('aO,

cargo

o

S ~,"

:\I'I,!tivo dao }I!'ova,
AI('1ll dos tl'almlllO

po ,II' cacll'Íra

11111
j.('r;Í

\ ('ola!'\'

11Ioj\,:div(\
qnt· Ihorl< 111'11111,)II d

doo I °ll(

oS :1(ljlllltll ,
(l~l'c<:Íaltlll'llt(· II .'('\1

.

(la

('o

(loira (ln "!'n-

tHllll)l'11I o' Il'lIlt's
n..!j:lllt(\~ '(I' PIJ(°<lI'l','gndo:,; pelo (O, l\ ,,11.11 d" itt, tl'lI('(:.W (I,'
illl.°ilial'
liA lelltes
adjullto
(la, OIl!J':J
('ad ira J o tral':Il!to' I'rati('()
. e.-PI'ci,oill' llIiliial'l! , t'fildill'lll'
H
lia 11 bi
litn<;ões e tí'IUpO di, }Iolli\'t 1.
~ a," (itlllllc!O a~ eOll\'cni\'lIci:t8 do t'll. illo l'.·ij:ull (I d(O~(lobramclIto tI, CJWd(JII' )' ('nd"il'a ou IIIlI lIIaiol' (1 !l ll\'oh 11\

"';111

monto J(~ alguuin

dns suns partes,

(J

conselho

.le instruo-

poder.i, medinnte uuctorisação
(ln'" cr 'taria da g\lprra,
encarregar
() respoctiv«
lente adjunto
de ssn rcgcncia.
E"ta nuctori: ação (1('\"1 ser reuuvnrln
annualnu-nt 0. o.;tO suo):1O

!:li tirem :10-\ rasõ'
qne n mutiva rum.
~ L" A !l(OI'llmulal'ão de serviço nno tl:í ,IiI" ito : qualqller gratilil'~l!"a()
tigo 5U.'
~ ;).0 Ao lcnt
11c hippologi:l
Art, ;)(1.0 (h\

('''rt'ial)
adjunto
iII

tructor.-s

vx .cpto n
da

:L3 c, dcir,
têem

caso pr ivi ·tll no arcomp

te o ensino

a . cu c:II'gn o P!l.illtl da
gl'illllt, cada UIl1 IH~ sua

(, p eialidade.

for-

, qualquer
pelo COIll-

1)('

o

llJ ili-
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7. o Examinar os generos destinados ao rancho dos alumnos o das praças destacadas ;
8. o Informar sobre as partes de doente dadas pelo pessoal da escola;
0.° Desompcnhar
qualquer outro serviço escolar da sua
especialidade
para que for nomeado pelo commandaute
ou
pelo conselho de instrucção.
Art. 61.0 Ao secretario da escola, que tem a s u cargo
o expediente
da secretaria e do conselho do instrucção,
bem como a direcção e fiscalisnçâo da lithcgraphin,
compete :
1.o Exercer,
sem voto, as fuucções
de ecretario
do
conselho de instrucção e do .i Ul'y- dos concursos ;
2. o Dirigi r o fiscalisar o serviço do P ssoal da secretaria;
3. o Cumprir c fazer cumprir, na pari <lu lhe respeitar, as ordens dadas pelo commandanto
e egundo commandante;
4. o Lavrar e nssignar os termos de matricula ;
5.° Organisar os lllappa, mensal s do pr sen~a de todo
O pessoal
de instrucção (la escola c dar; faltas dos ulumuos ;
G. ,1 Preparar os termos dos exmnes para florem prl> inchidos pelo jury ;
7 o Lavrar e aSi:!ign:tt' os termos de entrada dos r qu rimontos para concurso;
8. o Publicar, nos termos (reste regulam nto, 11' notas
obtidas pIos alumnos nas diversas prov:tl:l e trabalhos escolares;
9, o Minutar toda li correspondeu ,ia relativa a I\S umpto s
de serviço ;
10,0 Eseripturur
ou fazer c cripturur o livros ela i:! Cl"Ptaria quC', nos t rmos d' -ste regulamcnto , na .stiv r uu n
cargo de outros officiaes ;
1l.o Passa I' as cvrt idõus CJ ue forem auctorisudas por despacho do commandnnt
;

l~.o Bel' ,1)('1' elos lente adjuntos os trnbulhus d« snlns ti
aos J'Cflp ctivoa lent 'ti ;
13, o ~'i!:jcalilSal'a hoa ditlJl()Ri~'ao e :tni\lljo do archivo (IIL

envial-os

seCl'et:trl:t.
§ 1.0 lIavt·r:í na I\enl'tal'ia 011 R('gninLer; livI'ol:l 'l'l gi~t():
Livros dI' Illatl'i '\lIa du!:! alulllllo '
Livro das orde)}. ;
,
S~llOpti da' Ol'<Il'OS d· xe 'w;ito p l'll1lllH'llt(l;
1.lvl'<) das nctas do cOIlSI·lIlO (li- instl'lln':to'
.
• ,
L·1V1'0 (1c r<'gnito
de ('Jltl'atla doI' I' '(luol'illlt!lltol:! para l~Ollcur80S;
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Livro das actas dos jurys de CGllCUrSO;
Registo da C01"1"spondencia expedirla ;
Livro para registo da correspoudencia
confidencial;
Livros dos termos de exame (' provéls de aptidão dos
alumnos ;
Regi tos das apreciaçõe
das provas d fr quencia ;
R gistos disciplinar s ;
Livro de termos d juram nto do alumnos que assentam pl'tl~:1na companhia d alumno ;
Es ala' para nom a~(to de rviços.
§ 2.° epois de rediaida a ord m e 'colar, o secr tario
mandará tirar na lithogrnphia o num 1'0 de exemplares
preci o para distribuir pelo lent ,1 ntes adj untos e instructor ,
Art. 62.0 O commnndantc da .ompanhiu de ulunmos,
P -rtenccndo-lhe e pecialmcntc
a arlmiui tração, poli .ia
di ciplina das praça (la me ma .ompunhia, t m por dev r:
1.0 Cumprir
faz 'r cumprir integrnlm nte, nos serviços
a cu C:11'O'O,todos os 1'1 gulamcntos
ordens gcn ~, e as
c '})(\l'ia' para o div rso erviços, c bem assim as (lU recebur do conunnndunte
gllndo commandant« da t', colu ;
2.° uidar oro particular intore '::l0 da du 'lU'1 o militar
dos ai 11 mn o , n inando-lhv a ..uas obrigações, l' incutindo-lhe:'! O s ntimcnto do d ".1' dn honra, e os hahitos de
l'('Sp ito, on1.l:m
puntu,lidacll',
l'ara ,t 'ri ·tÍüos da vida
militar;
3." Yi ..iar qu o alumno::! c apn)~cntelll rigl)ro~llm 'nt
uniformi ado e c lU o ma."imo as '{·jo C 'OlT 'c\'ào j
4.° V lnr p J. b a admini:;tra 'ào (la ompanhia, 'upCI'int 'Illl(')l<lu m todo .. os P0l'lll\'llor.,· r 'Iativo li::! 'oUllllodidadcB do alulIlno ;
;).0
Provid '11'iar para que () qllart 1 • to,la' ti • uas depenei n ,ia .. e man! n!l:lm cmpro!lo III lhor " lado
a:; 'io c arranjo;
6." 1. il'i"il' C fi. ali,.\1' toda • e~wriptlll'lIçào da 'oJllpault ia j
7.° Mini. trnl' '
g 'ral il in tl'll('r;: II ,I 'll\ Iltar do 'oldado d infant ria
<:avallal'ia, t'OIll} II' II 'ndl'lIdo 1lI00npjll (1, anua. (' d f()lro'
do t'm .. ()
'ng\ ul\1 ril\ civil
mino :I intrn 'Ç;LOladica ,I, intUlt. !'ia atô:i
,,)101 (1· )It'lntlLo;
. _.o l·'nz 'I' park 110 jnry. ii.' iII }I C(:· o _' (lo! aptid; ()
1J\Jltt. r" (til< I )'Cfll'\'1Il o ill'll"O '1,0
!lll.O <l
t, I'CgUlullll'lIto U." L· ar ao conll cim '!lto do
Iludo COllllllml<lnllt

a

':lO

u('

1
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N,"

~o

1." 'crie

qllaesquer
petições, queixas ou representnçêcs
dos alumnos o mais praças de pret sob o seu oommando, informando por escripto as que tambern n'essa fórma lh forem
entregues

;

10,0 Determinar
014 diversos
serviços que dcv m ser
executados pelas pra\.'ili:! de tacada na escola e forn 'C1'
as que pam a instrucção do>! alumnos lhe forem pedidas
em requi ição assignada pelos respectivos lentes, I mtes adjuntos ou instructores, visada pelo segundo commnudante ;
11. o Vigiar pela conservação e limpeza <lo armam snto ,
material para OH exer .icios militares e r spcctivos d spositos, c bem assim pelo asseio c arranjo das cavallariças
arrccndaçào
do arreios e do aquart 'Iam nto uns pra<,'ai4
destacadas,
exigindo o cumprimento do todas as pr' 'rip<;ões regulamen tares.
Art. ü3,o Os subalternos da companhia coadjuvum O
respectivo capitão, ao qual estão immediatamentc
subordinados, competindo-lh 'S mais ospocialmente :
1.0 Velar pela admini traçào, policia e disciplina do p .
lotão que commnudum ;
2,° Ministrar aos alumnos do ('Ul"O geral a instru '\aú
qu. pelo commandauto da companhia 111fi for designndn ;
:1.0 Faz 'r o ser-viço de ofli .ial de dia á escola. ::HlU' dependencias,
em conformidade
com a doutrina do artigo
149,° d'

regulamento;

'f;tp

4,0 Administrar,
por scala, o rancho da praças d
pret destacadas na scola ;
5, n De empenhar
os d 'mais ' rviços que lhe for m determinados pelo commandant
ela 'ompanllia,
Al't. G4,n () omeial (la l\(llllini tl'!t~ao militar, qll f:tz
parte dos <.:ons('llIo, e('onomico <1;\ cHeola e nc1111inistmtiYo
da COlllJlllllhia <I· allllllllo:;, 'omo th' ollrpiro, e fJlIl' ('oadjnntdo por Hill Hl\l'g 'nlo, ,lil'igl' r fisCllli,,1l () 1'1111<,110
<I ~ IIluIIlno~, telll ()oI' (le" 'I' :
1 ," He{,('l)('I' o fundos t'oldgn:1l1os,
([ILPr 110 ('on 'lho
('cotlomico quer ao {'Oll~ ·1110:Hllllini tl'ativo;
~,(\ Faz 'I' os pagam '1IlOl; ([III' P ·Iol'! IlIe IllO '011 'lhos
forem ol',lenHcluA;
a, o H{'ccbel' (' tli~tJ'ilHlir li:! at'ti~os at· IIl1tt 'I'ial d • "llCI'J'II,
mobilin
IIl('lU;ilios;
l:'!
4,° Fist'alisal' :t rco pl)IO • di tl'ibllil)i\o
<las fOJ'l' g<'ns;
5," A(llllillit>tl'a1',
l'gttll<1o () pl'e{'cito~ , tnbt'lc i<loa p,·lo
c0l18clllo l\(lmillistl'IÜiyo, o l'lm ·110 do. nILllIlltOt;
fHltillfazer :tti rC(JlIl lÇOCS <1 • gcn 'l'()!'i qu Ih fOl' 11\ 'f 'itaR }I1\1'1\
o ralll'ho das praças de IH' t Ilestu adas IIIi e cola;
,

'N
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G.o Dar ex ecuç •.LI) ,ís decisões do conselho admini trante ao fornecimento de fardamento para os
alumno ;
j . Eseri pturar
o
eguin tos liVI'O :
a) Pert '11 ente
no con elho cconomico :
l'egi to do movimento diario do cofre j
Regi to geral dos fundos j
H"gito de material de gUtT.\ j
Registo de mobília e utensilios.
ó) Portenc utes no cem' lho admini .trati vo da companhia
de alumno :
Hcgi. to do movim nto diario elo ' fr ;
He<risto g ra] dos fundos j
Inv ntnri« dI' artigo' de fardam nto e enxoval.
,0 D'~ 'm})
Ilhal' os demais s i-viços ele carnct 'r administrntivo que superiormeute lhe furem ordeundos.
Art, (ln," () sccreturio <lo (,011:'01110 cconomico eh e 'ola
.xercc, alem (la fllll\'~():; próprias d' te cargo, a d
'ceI tnriu (lo conselho administrativo
da companhia de
nlumnos,
tL:IH por d ivcr :
1, o Fazl'l' a corre poudcuci:
I' ,latira:
doi" conse-

tivo concern
<I

lhos

j

~,"

'1'1'1'

a

11 c:\I'''O

<

",

l'riptl1l';\~ào

dI,

sezuiutes

li-

vros :

(/ P .rtcnccnt
ao con lho ccouomico :
Livro (}, a 'ta j
Reiristo dn dotac;:v) "t' ln!' j
l{p·'i, to dos proventos c~colan'
Li Vl'O t1' couta'

Balanl:o geral
lho,

C!ll'l'l~lltc

d

fundo.

'0111

:í.

1'1'

o

CI'

,lore!;

j

Jlon ahili(llld

do con,c-

'J) PI'r! 'llt'l'llt • II
'011 dito uIlmiui
tl'uti \'0 da cOlupallhill (II' allltlmo :
Li \'I'U (la: acta ;
('onta gemi dt' fanlallwl to i
('onta da I'(I('·H
l' d<' P ')I
dll I' lH'hfJ;
( 'uuta
com () ('l'l doI'
('ollbl
pOI" {h hit
'('r 'Ilito (lo fardalllClItO:

lhhu

11111 :

'I

..

'I'al el, fUlIdo

á

1'1'

pon ahilidlH!P

d

('ou

(l-

Il Imp 'l'

uUlUi-
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Art. 66,0 O official da bibliotheca, que tem a seu cargo,
sob a direcção do bibliothecario,
a guarda, conservação e
catalogação dos livros e mais material da bibliotheca, e a
policia d'esta, tem por dever:
1.° Cumprir e fazer cumprir pelo pessoal seu subordinado os preceitos d'cste regulamento e quaesqucl' instrucções para o serviço ela bibliotheca ;
2.0 Matricular
todos os livros entrados, marcando-lhes
a respectiva arrumação ;
3.0 Manter em dia o' catalogoa, classificando as obras
entradas segundo as indicações do lente biblioth cario;
4. o Velar pela boa cons rvação dos livros, indicando os
que mais careçam de ser encad mados ;
5. o Colleccionnr as publicaçõce P riodicas ;
G.o Fornecer aos ai nmnos q uae quer iuformaçõ s bibliographicas ;
7.o Fornecer
os livros qu' lhe forem pedido ,no termos d'este r guiamento;
8. o Liquidar o d Li to em qu csti verem para com a bihliotheca os officia s ou lente civis e os alumno .que deixarem de pertonc J' ao offectivos da escola;
9.° Fazer munter a boa ordem, socego e disciplina nas
salas da bibliothcca.
Art, ü7.0 Ao pessoal, a qU(' se refer m os n.?' lH.o c
14.0 do artigo 14,°, comp te a ex 'u\'i'Lo do' erviços d terminados nas r -spcetiva
instru .çoe , b m orno da' 01'dens qll re .eberem do officiaes a (111
stiv rem subordinados,
Art. ü ,0 Os vencim ntos do officiaes e mais p s cal
em serviço na escola 1\,0 os estab ,I ciclos na tab lia n. o 1
nnnexa a este r guIam .nto .
•\rt. GD," () H('~Ull(10 .commnndnnte,
os 1 'ute
I 'lltc','
adjuntos da :3," (' T," 'adt'il's8,
'o in tl'lIctOl' de ('CJllitll<;IW,
tt m di\' ito a v ncim nto d cavallo p1'fiC;a,
.\1'1. 70," Os ofTiciaes da cOIllJllll1hia d :tlmnno
COI\servam todos os dir it.o d s ffi ia li al'l'c<rilll ntndol'l,
('A 1'1'l'(TJ,()
))11'110lçõ('

1V

dll'clllllulll'C'I

A1't. 71,0 Os olli ine~ , II1lli~ I)(':-;.oal militar
m ti!)I'·
viço na 'H ola ,tito sujeitos :t !;nn('
Pt'l1itl militar p •
lo, d lidos ou tl'ang'l' ~i'iOeHtl disciplilla qut' 'OltllllPltlUll,
))OS t rmos do codig-o <1(' jllsti('1l lllilital' ~ do }'('Slllam ·uto
disciplinar do exercito.
'j (I

'.":W
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Art, 7:2.0 Aos I nt
e lent
adjuntos militares ::;[0 applicáveis, nos termos do artigo 29.° da carta de lei de
li3 de maio de Il"lHli, a' seguintes di posições :
1.0 O lente OH lente adjunto condcmnado
em conselho
gll rra s '!"li, demittido do xercicio do magisterio ;
2.° A applicaçào da penas d inactividade tcmporaria ou
prisão correccional importa a su spensãc da fuuc~o s do magi .terio ;
3. o O 1 ntc ou 1 nte adjunto não puderá :-'01' dernittido
(lo e. er .icio do magist rio) xceptuando o disposto no 11.° 1.0
d' • te artigo,
.nao depois <ll' Ihe . r sxieida uma xpo i .
çao por \ eripto
001"
01:'\ pontos de (PlP
for inculpado, e
m ediant \ C011. ulta nffirmativa do i'\upr mo con. lho (I· ju ti~'ltmilitar;
4.° O lente OH lent adjunto nao podl'l'ú ser de viado do
exorcicio do magist 'rio senão por Ir -ito de 'H ·ti 'o ou de
commi :LO por lle a 'cpit '.
Art. 73.0 O, lcnt
lente
adjunto
da classe civil
l' ta
ujeitos, tamb m nos t ermo. do citado artigo 2D. o,
:í. i'\ gltint
une :t') p ual p la tran gr ,80('. ou dclicto
11l1e ('01l1m .ttam
'O!UO fuu cionarios :
1." Admo tação dada '1Il parti .ular pelo commandant

a

(la

'cola;
2." Repr -hensão

con '('Iho de

dada I' ilo

'Ollllll.llllnntl'

m

IS

ão d()..

in::;trll '):UJ .

:3." J'(,pl' 'hen. a dtllh~ ('m orcl

III

,lo

,'('l'eito.

lI.pl'IIS; o dll:-i fllne~o " do Illagi::;terio, ol'(lenada
p lo
minilSt!·o da gu 1'1':1, ('0111 de 'Iaraçi'to (111 o1'd '111do I'.'crtitoi
LO

I l'mi:<,,:LO.

;). o

~ 1." S !l"llfiS sP)',W "'l';ulufula \' applil,;t(la.ti conforme
a gm vid:ul" (la tr:lll:,trl'l'ssot:<
ou <1(' lidos.
~ 2." .\ pena 1(, sU-:PCI1"ILO )HHlel':l ,('1' til' UIIl IllI'Z a um
ali 1\ o,

I'

(Illl'allt'

'" '

t"1Il1H1

() 1('11(1'

011

1 ,!It. HI~illllto

\'l!l-

doi~ t"I' 'O~ cIo unI nado,
_. :1." A l"'It:l dllll li II à,n ,', po(I'!':l
l' ;Ipplie:ula tI flui' (la ('omp ,t 'lItc ".'po. i): o. por I l'l'ipto, oh!" ()' }Jontos d'![n fin° in'ulpat!o
"igid
:lO ll'lIt,
!lU J '11l( adjllnto
1'"1' ordelll elo mini. tru (la gltl'l'!'It, " (ln 'oll"uIta <le HUI do"
'1Ildito!'('1! (la 1. divi. I () militar.
_. 4." Par:! a p 11: d.· d.llli. "I () ,', :ll'l'lil':tvI'I a doutrilla
(lo JI. :l.O tio :ll'ti
IllltN'('(l·tlt<'.
~ r>.O (I I, ut,
011 l'lIt,
adjullto ti 'la t' t'Ívil a (pI!
t~ll' im pu t-t :d 'uma (l.l con;h'lIlllll 'o
)II' 'vi ta JlO artigo 11. til) (11'('1'1 t, dt' 17"
julho cl 1 li l'''/i d(,lllittido ,'11l dilo ito .l r 'lU' II .ti '11m.
I'

1';'(

0

{I

0

720

ORDEM

DO EXERCITO

N,o 20

V Serie

TITULO III
Dos alumnos
UAPITULO
Admissllo

I

li matricula

na eseoín

Art, 74,0 OH candidatos admittidos na escolu coiu dostino ús diffcrcntes armas do exercito far1io todos a sua prirueira matricula no curso goraL e SI" depois c1l' habilitados
com este, freq uentarüo O' t'UI'160' a (lne, segundo a 'laHHi·

ficaçfí.o escolar, forem desrinndos,
S 1.0 Os candidatos admittidos com d stino :í. administrHt;aO militar e Ú enacnheria
civil ,d, minas matriculurse-hão logo 110:; respectivos <':111';:,0:;,
§ :d, o Os ofliciaes designados pura o curso de estado
maior cfti'dnarao
11 sua matricula
cm harmonia com
preceitos oxarados 110 artigo \)ü, o e ,l'UH parngl'nphOK,

Orl

1\1't, 7f),() O numero <lo alumnos quo pod(')';í S(,1' ndmittido A matricula no curso w'ral c 1\0 dr- <ttlminiKtr:u;àll mili tal' será, om cnda anno Iecti \'0, dpsignalIIl pela se .retaria
da guerra, ::!t'glllHlo as neces 'iclatl s provaveis <10 recrutamento dos quadros do. ofiicia,'i'I, fixando-s
tauilx-m desd«
logo o 111l111PI'O dos alumnos pie, obtendo llppl'OV:li'1l0 1\0
curso g ral, poderão matricular-til' nos cursos cspcciaes <lal:i
diversas armas.
~ 1.') Ü numero de alumno :ullllitti(los, I'm ('ada anilo
levtivo, :L matl'ienla no tll)'SO g'l'ral, nao <1('v ,,,,I. ll.'('üd 'I' o
lJlloei lIto intl·il'o, qllP SP obt '1Il (li,'iclinclo por trinta a som
ma tio 111ll1H'rO tolal tios ofiil'iae:> (los qwull'lH; <1(' ('Ilgl'llh('.
ria (' artilhel'Ía ('úlll dois tl'l'I:OS dos (10 ('av:dlaria c illt'all·
tt'ria, llILO St' t1evrll!lo ('olllal', !lO 111lJ1l 'l'O c10li a(l!llittido8. Oi"
quo l'Htl~all1 hahilitado,.;
I'om 41 l'lll' () do l'l'al ('ollt'gio mili·
tar,

No

l'lU"

II <111

s~e:;, ~lU t'ada

aominitltl':H':w
1ll1llO,

)l:~O

1l1ilitHl',

r() (le :lflmi"
dor
q\lO·
nllllli')'O total <los oJlil'iat
U \IUlI)

dl'\ erã t:llllhL'lll

('.'t'

(I

<ln (1ivislw ]lor trint: (10
do l'L'lIpt'otivo qlladl'il,
,~ ~,II
P -Ia sl'l'l'dal'ia da gllCI'l'a I' lllallda1'lí pllblil'éll' IlO
])/(/l'W
do ,qot'('1'JIO c 'llI (lnl 'm 110 l.·(·l'l'ito, at6 ;~() 111ju·
Ilho dI c:ula tllII\(J, (I I1UllIl'l'O (11' alurllllo a atllllittil' llo :1111111
II di,,!) seguil1t, fioS (lois rl,ferido" 1'111' II _
'S!,;"oü
'J,
1II111lel'Od 4' o fi") 'ltll (111 'III l'atla <lIIllOa I ti rlln·
l'lI!lltc

1." ~('ric
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ao

pod r:í ::; r adrnittido
maior é de vint '.
Art. 7fi.° A· prac;a
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com destino ao cur o de estndo
<lo exercito

([llC desejarem

matri-

cular c
curso g<'l'<lI com d stino a algllllllt (la' armas
do exc feito, ou no (,UI'IiO (1(, a(lll\illi~tra<;ao militar)
ntreg'al'1~o aos SPIlf' comnumduntes
d companhia os requerimentes iustruidos com todo: ()~ documento
no'.
urios.
§ nnico , 0" -ommnndantes
corpos enviarão dir .ctalUl'JÜ('
para a ..scola (lo
orei to, de m1H1" a darem ali entrada aV' ao llia 20 (1, ag(l~t.., e .te ),('(pl rimcntos informudo l' nvompnuhudos das TOS!, ctivus notas de assentos.
Art. 77." ();4 individuo- (la elas C civil (11H' de l:ja)'('m
matricular-se
no curso geral com destino a qunlque:: <1a~
armas do exercito, 011 no l'1I1''';0 (1· clIg'('nh ria civil l~ (1<>
minas, deverão l'11tre"'lI 1', ati, ~O (II' agosto, uu ,'l' rctarin
da escolu (lo ".·ll't'il())
o SI li, rl'l!lIl'!'illl .ntos instruido:
com a carta (lo curso l'l'l'parattlri,) 'l'taL 'I .cido ]>O!' der-r ,to
(I, :21 <11' :; temlu:o de 1 'u" L', }I:li'<l o' <PI
,(1 'stin III ao
('lIn;o de ('ng\!!lhul'ia
'j\'ii t' d JIlina " ('0111 'prti(li'w (',OtnPI'O\'1IIÍ\':I Ih' t('I' 11\ sido ela' iHea(lo8 110 prillll iro ~rupo,
Akm (l\·~t , dOl'llllll'n(o
:lpl'O,'
ntul'ilo 1lI11í.. os l'guint('H:
fi)
'rtidao dI' i<h1l1
b) (\'rti<l:w pa:<s!l!la lll'!:t l'Olllllli~ ...ao li· l' 'ClISC'<tIlll'Jlto
ou }l('lo cOllllll:mdallll
do IIi. tri ,to dI' 1'('I'l'lItalllclllO I' 1'('scr\'a) p ,la qual I ItlO, t l'e Ipl Ilt () fOl'all1 (' 'dnido 110
11()

ao

re(' "tis alllf'nto

ou

i'<l'lIt(l:;

(lll

l'n iI'!),

OH entllo

(lU'

:t-

('t'

os tllOt i\'11 da i, 'til': o '
c) C 'rti(ho <lo I"'gi to 'l'illlillal lia ('{llDal" a Ipl!' III 1'1"IlI:a a tllTI da lia llalur.llill:Hl':
ri) Attl' Inllo Ih' l))lu
'!llIl}lortnlll'lIto
Ja
111l pela :11~'
l'tol'iel:lIh· :llllJlilli 'IratÍ\':t ol! J1oli,'ial ela t '1'1"\ da '1111 1'( 1Ilc-Jlda'
\tt
I'HlII

•

I'

)Ia

tabl'lli.\(I

(I

,do

111'
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Art. 7n.0 Uma commis ão li trcs lentes, nom ada pelo
conselho de instrucção, examinará os documentos apresentados, para ver s os candidatos estão na' condições de
poderem ser admittidos.
§ 1.0 Se o numero d .andidatos 1'1 tuatricula no curso
geral ou no de administraçâo militar for superior aos numeros fixados pela secretaria da gu na, a mesma comm issão estabelecerá
a classificnção dos candidntos apurados
como estando nas condiçõ 'i:) legaes, tomando por base a
seguintes ra ões de prefercncin :
l . Os filhos d otlk-ia 'l:i do exercito ou da armada, occupando n'este gmpo os primeiros num '1'0:1 () orphão de
pae () preferindo, entre stes, os de mortos
ui combate
ou de ferimentos r cebidos m campanha ou ainda d molestias endémica
m xpedição colonial;
2,11
13 qu
apresentarem
m lhor s hahilitações
«-icntifieas;
3.a Os qu tiverem m 'lhol' informaçã« dos connuandandantes dos corpos onde serviram, !ÍCl't'(,:l da sua uptidao
para o serviço militar;
4. a Os que t nham tido mais t 'mpo de serviço militar
effectivo ;
b." Os de mais itla(le.
~ 2,° A circumstanciu do: cnndidatos militar H hnv 'I' III
studado o cm 'O prcparatorio
exigi(] par:t a mutricula 1)0
curso geral, ou as di ciplinns do: institutos indnstriaes
(,
commcl'cia H l'xigida para a lllatl'it'lIla 110 ('lIr~u (h, I\(!tui·
nistl'H,ilo militar, {'om li' ll~a (la l'l'l't'tal'ia da guerra, 11:ll1
i enta esses <.'andidlttoH (le H .'lljl'itltl'\·m ao t'ou{'nr:m, II nl
lhes cU <l"a 'sql! '1' outros liil'l'itos, alem d()~ ('onsignlldo'
10 pal'agl'apho
anterior.
Ar'l. HO.u O ('OI1S \lho <1(, illHtrll('t;i\.o
1'\ Illlid
ll'll111
{lo.
nltilllos dial:i de ngo to parn, t\l'l'l~{'illndu o tl'1l])alho {la
enlllmiRsiio
n qne S' r f·l'(' o artigo anto' '(11'11t" ol'gallisal' a rl'la\,lLo dos t'nndidato:! <i1l(' 1!\'VIlIll 8 '1' admittidos lÃ. llwtl'i('llln no 'til". o g('l'al, llO (]p H(lmiltistl'al'i\o l1lilitar e IlU (I, t'llg\'11lr ,da ('ivil (' (I, llliua., ill<li('1I1Itlo-::;t'
11\'. Slt r\'lll~'l\o ():\ motivo. dt, pi' f 'l'l'llcia,
m ('ollfu1'llli(llllle
eom () disposto 110 ~ 1.0 do :tnigo 11I'\' ,<I nt .
.. 1.° No ultimo dia util ti' Hgosto, o ('Ollllll:tlld:lllt,
d:1
f'f;('ola cllviHl'!t pum II • '('l'dn1'Ía (]a rllt'l'l'a
11lIl.'I ('ojlia
d' 'ata l'('la(:ào, (' IllHlHlar:l afli 'al' !lo \'t'. tihlllo da I'S 'ola
uma Olltl'a ('opin.
~ 2.°. 011 ('llIIdidatlls fJW' 11. II fOl'\'lll :\(lmitti(lo', }lOI' !li \1
!;(')'t'1II .Jlllg:ulll
!llt
COlHli(,õl'~ I g'lIC OH IU)I' tcl'('1l1 obti(lo
Ii
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um numero de 01'<1 nn uperior a fixado, poderão recorno pra 'o de tres dias para o ministro da gucrra, quc
resolverá
ln ultima
in .tan ia .
•\ rt. H1.o A s('cretaria da O"nCITH
cm vi ta da relação
de (llle trata o artigo ant erior e das 11 'i"õ s tomadas ácerca
da" n'dallln~lIcH, «aso a tenha havido, mandará que os
cand idato admittido
se apresentem
na c cola no dia 1
rlc outubro, a fim de serem prc 'C11t(' a, um jury, que verinl'an't
e possuem ;t robustez
us qualidade
physica:
necessnrius }lnm a 'arn-ira militar, ('01110 officiae .
~ 1." Et(
jury, composto (lu 'egllndo commandante,
,lo' IC1ÜCS da :1:, :3.n l' i.:\ .ud -ir:
do ommandante da
1'l'1' ,

cumpnnhin

de alumuos, (lo ciruraiào
da escola c de um
JlOIII 'ado l' ·Ia li icn-taria da gllt'l'l':t, funcciouará
100"0 IIOS prim 'il'O!; dias d(' outuhru
\' formularú diariamente
lima r la~âo dos '1IJ1(li,latos insp cionudos, (lU
rá pt'et'irurgiitO

sente ao «mumnndanto

s :?
que

li

,\

trntn

(la escola.
lhe :jam pre .ent« as r .Iaço s de
l':lrngral'ho
ant 'l' d 'Ilt', o COll1llHlllClantc da

III ,<lida
II

(PIC

I..'l'cola IIviar;\.;l, l'crdal'in. da ~n 'na \ilHa copia ' mandarú
'm' outra 110 atrio d:L (,,'cola.
~ :L ° ()" l'ulJ(lidato, aclmi ttido. , r; o mandados apr . l'ntal' lia ('ompunhia d alumllos, d:melo a ..c 'r 'taria da
gn na a' d,'\·ida. Md l\S para que .(jmn 'Jl\'iaoo
para a
.. 'reta ria da ( H'ola ()' ll('mll nto. ti· trau fcrellcia d' , 'sal>

am,

pra\,1I .

: .1.0

()

'andidato

(.'i\'i' apre'. ntHI'·!iP-h~o, no primeiro
tari. da t;cola, a 11111 de lIll'!;
\'ITI q\l ' ti 'v 'III
('1' 1'1'(' '('utt· 110 jUl'y d
t:ln'm· , na COIll!,: nhia d ' nlulIlllos.

,lia I1til d· outuhrlJ,
.I..'t' IIwl'l,;t,lo o dia

11:1 .1'('1'

11l.P 'l' 'a" 'ali.
\'I 5.
1"11111 domingo d(', j"n;ltlo
0

11·10 l'OIllIlW1Hlant

da

cola o, nllllllllo
II 'III
(' n·f I' o p:mlgrapho
untcccdl'lIt!' pr tarão 1\ l'IItith':u;ao do jUr:UIlClltll (Il' fiel !idade
'001 aI:! forlll Iid:uh
pr
ri I ta p< lo 1'<'1-;111III ,tlto g 1'<11
,lo l'.· I 'ito, a ,i lindo a ('. t,

:?

.';(11

l'Ollllil'{j'

(1, \'illl<

'I"> iço na
pal'Jl. IHl

trc

. ola.
trit'ula

1I11111.

!lO CUI' II r 'mI:
d' idael(· no dia

OIWgM

no

EXEH(,I'fU

N,"

so

1.. HcriC'

Àrt, 83,0 Para obter licença pura a matricula no curso de
adminietração militar ~:'if) precisas as seguintes condições:
1.a '1'<'1", pelo menos, um anno de bom e effcctivo s 1'viço nas fileiras;
2, n Ser primeiro sargento graduado,
cadete, eom o
curso do real eollcgio militar, 011 ser, p lo m 1\01'\, segundo
sargento habilitado tom o curso de alguma
das escolas
centraea, segundo o r -'guiam 11 to de ~.~>
dr' outubro de 1H03,
ou com o curso da iseolu central creada por decreto de
1G de julho dp 1 06 (-' mais xamo da lingua frauc -za,
ou com appl'ova<;ao nos exames d lingua portuguesa, lingun
francesa, desenho linem-, geographia, Iii .toria, mathemntica (1.<1 parte), physicn, chimica e historiu nntural (J ." pai"
te), nos lyceus ;
:3,a 'I'or /L devida lit' uçn tla se .rctariu da glll'lTH;
4,a Ter mais <1 dvzcscis
menos de vinte
sptp anno
de idade no dia 20 de outubro ;
f), a Ter approvaçao na ~(~gllin1('tl cadeiras do instituto
industrial e connnercial de Lisboa ou Porto: t 'cllllologia
g('l'nl p indust rinl, I)wl'{'l'ologia (estudo e YPI'ificlt(:ao dll,
IlH' rc:ulori:u;),
conumia politica (' llO<;fle~ gemê
cio commm'CIO;
G,:L 'l'Pl' bom comportanH~llto,
AI,t, í:l4,0 Pal'a Sér adlllitti<lo :í. matrit'ula
))0 'lll"O d'
clIgenh ..ia civil c dI' milla:; t' indi }H'1l 'an:1 :
1,0 Tcr as habjlita\'õl'~ scil'lItifil'<ls (', igidas para a ma
triclIla 110 '111':;(1 geral l'om dl'8tiuo ;íll difli'l'clItl's :I1'l1Hl8
do e.-CI'Citll, tendo itlo l'la~ 'iflcado 1111 1,0 OTUpO oU ('Ia, '
do CUl':;o l>1'cpnratol'io ;
:!,o 'I"r a (Jt.\'idn Jic '111," da :-;('('r 'Iaria ela glll'l'J'a ;
;3. o '1'('1' pmc'n )ll'()vil<oria 11 ('OIllPHII hia dI' a IlIIunUIl da
('1:;('lIla elo CXI'l'l'i1o;
..t," '1\,1' bOIll c'onl)lOl'I:tm 1110,
Arl. ,'f>,U ('0111 d\:lStil1o /lO ('III' II do t' t:l(lo muiol', o 1111ni, tel'il) (la "11('1'1':1 :ulmittil'l\, (III /I111Hl~ alll'1'1I11110" (1l'1.
IIflieial'H cle illf:tll!t-ria,
()Iwtl'O dl' cll\"/Il1l1ria, (111<111'0 e1(' artilhl'l'ia p <1oi:-; cip l'llg lI!tPI'ia,
~ 1I11i('o,
~ao ('on(li 'o
indi811l'1l:l\ ei, p:ll'a
'}' d' ti11:1110 ao Clll'l!O (I" l'8IHtlO
1I1aiol':
I," K tal' habilit:lClo
('(l1Il fi ('III' o dI qllill()lIl'l'
ela ar'
ll\as do .' rl'i1o'
o '1', ,
.
-,
li,
III' I)'
o IlH'1l0i! 11mB allnu
,II' J,OIIl I' enl'. '11\'0
cr'
C)

\ iI;?

COIlIO,

~)f1h'inl, 1"'(~IIl)llal:

ap~l(ll

o IIIIIttnl'

('llJas

oJ'(letls h'llham

l'llIlI)lol'lallll'lllo

ado 1",10

111(10 COIIIPI'O\

S('I'\'jtl"

'

(, 1Ill1l1ifl' tIL

('IJIIIlIHltHIIIIIII'.

oh
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13.° .' r approvado n'um exame de ('(luita~a() feito publicamente I' rantc um jury ·sp .cinl ;
4.° Ter l'MtO não superior a capitão ;
f). o '1' r npprovaçào
110
.xum ~ da linzua allemã n'um
lyceu c -ntral.
Art. Hli.° Para poderem }lI' var a hnbilitaçào
fi. 1].11 se
refere (I n." :3.0 do )$ unico do artigo antccvd -ntc, !H; officiae
t'

1].\1'

dcsejnrem

.tndo maior.

r('(jlIPI'I'I'

dev 'ri\o solicitar

a :-\111\ndmi sno no

da secretaria

CI1!' o

de

da guerra,

P' la "ia compet -nte .., até ao (lia 0 dI' junho, licença
para ('1'('11\ sulnnettidos ao «xnmv a ql\l' o me ..mo numero
C)

~

r fere.

r( ,di

~I··

1IIIl jury

'lia no pil'ad ,iro dn. e
('IlIllP0l'to

UO

('013.

("oulm:Uldanl('

1c I.' cndeira

(, (lo in-
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enchimento ~\S condições estabelecidas 110 paragrapho seguinte para as preferencias.
§ 2,0 Quando cm qualquer arma o num 1'0 d candidatos for superior ao estatuido, as pr iferencias serão f'Stabelecidas pela fôrma segu in te:
La Os que apresentem melhores provas da sua aptidão
militar;
2," Os que tenham maior numero d habilitações pr paratorias ;
3.a Os que tenham mais tempo de serviço effectivo em
corpos de tropas.
Art, 89,0 A lista dos candidatos, quc devem 5 'r admittidos, será enviada li secretaria da gn na no ultimo dia
util do agosto, c n' sse mesmo dia serú mandada tamb m
para a escola uma copia d'essa lista, a fim de ser nfflxnda
no vesti bulo, podendo os candidatos qU(' se jnlgu III le ndos
apresentar,
110 pras o d
tr s dias, a sua r clamação motivada ao ministro da guerra, que rosolv 'l'A m ultima
instancia.
Art. 90.0 Os officia s que a se 'I' taria da guerra, em
vista da relação formulada pelo .ommando ecral <lo corpo
do estado maior, destinar para o CUl"O de estado maior, terllo licença para n'ell se matricularem
10<>"0 110 próximo
anno lectivo, quando tenham já a approva llo nas disciplinas que constituem o e111"SOpreparatorio
stnbel cido
por decreto de 21 de set rubro d 1 >fl5.
§ 1.0 Os officiaes de artilhcria que não t nham appro·
vação na cadeira de min ralogia e gc logia m qualqu i"
dos estabcl cimentos d ins trucção indicados llO m n .ionado d cr to, deverão fr qu mtar, na l'~eol:l polyt chni
ca, juntam nte com o 1.0 anno (lo curso do (' tado
maior, a r ferida cadeira, não podt'ndo Ilmtt"icllllll" , n
2,0 allno li lU n'ella obt r III appr varil.o.
§ 2.° S officia s ele illftllltcria
cavallul'ia (h'slin:l<lo!-l
ao curso d ('~tl\do llluio .. qu não sll0mn nin(la habilita·
dos com o l'Ui" () lH' pnl'atol'io a qn' .l' I' .fl'l' o P1'(' nt
artigo, d verão primri1'um nt stu(l:tl", III p ..a"o th::Hlo pela
secl"otaria da g-n rra, mas nlto tlp riot, 1\ tl'l' <lnn S, }l'L (' cola polytp('hni('a, univ l"j lalll ou Ill·:tUPlllia pulytl'ehnil'a,
as di.sciplinlu! qll Ih ti faltar 1Il, para t I' 'Ill :I. hahilita ,ii 'ii
preCIsas pam a matl'il'ula no 1.0 anno (10 t'lll':-iO tI, , (ndo
maior,
§ 3.° O:; offieiaus de Ill'tilh I'ill <)1111 l' matl"i\'Ul:lI'('1ll
II!!
('111' o de
'starlo maio!' dl v(,l'no ft'\'qlll !lIa)', jnntalll '1111'
com f1t cm'Ao 'como nll\lllllO' li\'l"c::!, mi:; guint' discipli-
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na : applicação da fortifi açao Adefeu a dos estad
(5. a cadeira); g od ia (11.a cadeira)' t I graphia (17.a cadeira) i
caminho de ferro, excepto C011. trucção (1 ,a cadeira),
4.° O officia. de cavallaria e infautcria (lue se matricular m no curso d
stado maior dev mo frequentar,
juntamente
com est
'urso
omo alumno
livres, as
seguintes di ciplinas : fortificação
permanente
(part
descriptiva) e cu ataque c o. fensa, applicação da fortificação á d fen a dos stado (r): cadeira) j material de artilheria, part
de criptiva (La cad irn.); g 00. ia (Ll ." cadeira); tel graphia (17, a nd ira); caminhos de ferro, xc pto '00 trucção (1 . a cad ir ); hippologia (para os de
infant ria).
§ 5,0 O' officia . o. artilheria, d cavallaria ou d infant ria quI' -stivcr III habilitado
com o r pectivo curso
em c ndiçõ
diff r nt S das
tabel cidas n'e te i' gulamonto, fr qu ntarão simultan xun ntc .om O CUi' o o. estado maior cm que «stiv L' m matriculado',
, 01110 alumuos livr ,a
di ciplina
que lh faltar III para obter nn
habilitação
quivr lente à indicada no' paragraphos aut s ,
ri r ,
Art, 91.°
alnmnos, quulqu L' qn seja o 'UL"O cm
que . matriculem, n acto da. matricula,
tampilharão
o S 'tl requ L'im nt com o [·U cl propina COI'!' spond nte
ao 'U 'uro,
qu vac 111 lIt'ionado na tab lia D.o 2 anIll'. a a st r gulam·Jlto.
~ht. \ ~,o
'anclitlato$ !lI o admittitlo á matricula poder. () hav'l' c1 8 Cl' tario da ~cola) mcdiant
!'l'dbo, os
OOCUIll nto
CJIl' a 'ompanharnlll o ~ II. I"I·qtH·rim nto ,
'.\PIT
Situa 'i(O do

nlulIIll().

LO II

durallh~

rr '(1111.'11('14(\. colar
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A estes alumnos, tendo previam ante saldado as conta
de fardamento o mais artigos, do (,lIja importancia c tejam
em divida ao e tado, ser-lhcs-ha dada baixa:
a) Quando terminem o SCI! curso;
b) Quando o requeiram,
por d esistircm d'cllc;
1') (~uando sejam expulsos da escola;
d) Quando deixem de snti faz r, no pra o fixado, iI]l n-

*

são a qlH' RC refere o
1,0 do artigo
lOJ ,0 d'cste regulamento,
Al't, D4,o Os alumnos matriculados
no cur o gel'nl t rão
a grac1wIsão de primeiros sargentos cadct -15, com () v ncimento unico de 300 róis diarios, ~ pelo PU posto -tfectivo lhes J1:io pertencer
outro maior,
Ar]. 05,H Encerradas
I1S aulas (lo curso gcml,
os nlumnos, antes de fazerem exames, ~wl':io sulrm ·ttidos :t apl' cia~'ão dI.' 111llj lIry encarregado d julgar SI' ·11· po .uom
as qunlidades physicas, moraes e intcllectuacs,
consid 'mo
das como constituindo a apti<lao nc 'ssaria pnl':t a carreira
de official a q I!e " (]pi'ltinmn,
1.0 Est jlll'y Ó constituido
}J ,lo C0Il111IIllHll1llt'
• seglludo conunnnduu te da escoln, pelw; len «'H da 2, a, 3, a,
4,a c 7," cHckiras e pclo l'ollllIlatl<ln1\tc\ <ln companlliil (I
alnmnos, s()l'vil1(]o do 8('(')' 'tnrjo, fi lU voto, o scc!' ·tario (la
(,f'lcola,
§ ~,o O jnry, lPJ)(lo cm conÍllp!'a(;;io
(I (,OJl1port<llll
'1\10
<le ca.da a11l1111l0,as pro\'lUl !' colar 'S (]:1<las(lnrullle o IIllllO
e n infol'ma~'lo rlo 'olllll1aJlllant (la ('olllpanl,ia til, aIIl1l1llo:s,
e ü'ndo '.-mnilwdo li apr ('iH,'()('Sm '!lblH'H fO)'l1ltdudas p,.lo
('jt'lll'giiLO da ('soola, I III l'onfol'midndC'
'0111 o dis)lo;to
lU>
11.° ô," (lo artigo
no,o, votad, ('111 c l'l'lltilli!l S('('l'l·j() !'iOhrc a /lpti(lao llIi1itm' (lo nlllllllHl para ofli 'ia!.
COllsid('!'It-l:W eom aptid:LII militu!' () :tllll!lIlCl <[111' obtivl'l'
maioria a1>, uluta (le \"otOB Ü1Y01'I1Vl'ifl,
D()~ r('Hldtndos (r('~ta \'ot:J('Ml IllvrarA n :-;('('l'dmio
() l'C':;pedivo tl'rIllO, 1lI:11l(I:t1u]o ;tlli.'al-o, }lOJ' ('opia, 1\(1 \,('stibll!()
<la e~c()la,

*

l:i :3," Pnm com os

nlnlllllfll'\

(l"(' GIl'('m jnlg'lItlo!'i

('Olll flllta

*

dll aptidí'io militar }l1Il':l olli,·ii!('., )11'0 '('(ler fl(·-II<L ('m ('OJlformi(lacl \ l'om () (li:;I)(ll:\to !lO :!,o do artigo :;f)." (la elldll
de h·i dll 1:) d(' 1I1aio dI' J >;!JH,
§ ,1.0 OH al1l1l1l10S jlllgado!'i
('om aptidao milita)'
!II I': (,
i'illhlJH'ttid()~ 1\ l' -allle (la~ (':(lvíI'HH <i 1)(' fr'\'qlH'nl:lI':Im,
I'
::;lttiHti~('J'I'lII
as dl·lIl:JÍ. (,olldíI'O\
(]P Ilabilit:l<;:1o,
~ 5," 011 al1l1l1l10S <tu' (:-<got:t1' 'lll li tol\'I't\rll'ia h, 'III ~1'11l
}w,VPJ'('!ll

conclllído

o

~lIl', () g'l'J'al,

I'l'gl'(',

:II'(LO:1O

('OI'pO
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nistração militar serão promovidos a primeiros sargentos
graduados,
cadetes, com o v ncimento unico de 300 róis
diário , se pelo seu posto effectivo lh s não p rtencer outro maior.
§ unico. Se esgotarem atol rancia leaal s m hav rem
conseguido habilitar-se com o respectivo curso, voltarão a
servir nos COl'pOS da arma de onde provieram
com o po sto
ou graduação que tinham quando se matricularam.
Art. 100.0 Aos alumnos, praça de pret, dos cursos militares, serÍL f ito o desconto diario de 150 r "is para rancho e de 50 réis para fardamento e para a con tituição do
credito de 6BOOO róis.
~ unico. Quando os alumnos tenham vencimento igual
ou superior a 400 róis diários, o desconto para fardam nto
será d 100 réis.
Art. 101.0 Os alumnos de ena nhcria civil e de minas
terão a graduação de primeiros
r:;al'g ntos ead t 8, emquanto se conservarem
na escola, ma [:; m direito a vencimento algum.
§ 1.0 Estes alumnos deverão entr gar ao oonselho administrativo
da companhia, para dar entrada no cofre até
ao dia 2 de 'ada mez, a 111 nsalidade de H O
rói, pagos
adiantadamente
em todos 08 m ezcs do anno, sem -x 'epçtio,
s ndo a primeira prestação r lativa ao mez !lf outubro.
§ 2.° Estas quantias servirão para pu am nto d s descontos para fardam 'II to
de contribuição
auxilio para
rancho, devendo estas verbas f; r es ripturadas naa I' petivas cadernetas,
para que os nlurnnos, no trem baixa da
companhia,
possam receber o suldos a que porventura
hajam direito, ou paguem o d hito que ainda t nhnm.
§ o Aos alumnos <lue t rminarem () curso, não ri n·
tl'egu
a re pectivl\ t'ul'ta, n m pn fiado qunlqtH'l' att tado relativo ÍL fl'eqll ncia OH l'OlH'lu i\.o d' HH 'ur',
s III qut'
Ilaldl'm a suas contas eom o con8llho adlllini trativo da
companhiaee
tejnm quit , para com a hiLliothecadl\
·colo.
§ 4.° Para gnl'lllltil' o pagam '1110 da,' mcnRlllidadc
li
quo 8C ref rc ,t arti"'o c Cl'taCHC[1I T outrol'i d bito, , s·
tes alumllos d(·v 'ri\o, no lido /Illllllal (ln matrielll:t, g'i1J'tUltil' ('om um findol' idOllt·o :t liquida,ao intt'gl'ul cl' . :I' \'('1'bns.
Art. 102.° R ()flieia s matriculado. no urso d e. tall(}
maior conserVlll':to o vencillH'nto
a qll' t riam direito "
e tive s m f: "'<'ll,lo
l'vi(,'o (,m'di\'o no:-. '01'»0 dus Iluas
armas, h('m ('()1Il0 o " u e:\\':l1Io pra 'II, ~
• ti\' '1"111 nll
condiço('s e,'pre StlS no
IIl1il'O do IIrti ..o 1:3.11

a.

*
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§ unico, Os officiaes ql1 , por qualquer circumstancia,
não poderem concluir o curso de e tado maior no pra o de
doi annos, ou que tiverem uma nota inferior a J O valores
em exame da \..l.a ou 10.a cadeira , recolherão imrnediatamente ao serviço da sua arma. E 'ta r olução erá tamlicm
tomada logo que 110 con lho de instrucção
e conh ça que
sstea alumno , P ·la ua irregular frequcncia, não poderão
já concluir o cm o DO prn o legal.
Art. ]03.° A conc sâo e P 1'(1a da graduação ou posto
d primeiro
argento cadete
erà '('mpre declarada em
ord m do ex rcito
m resultado da r \ .pectivas communicaçõe feitas pela escola.
APITt'LO
Devere.
Art.

104.° Alem

do

110

dev re

III

1\111111110

de todo o militar
rviço dos corpos do xer ito (' do preceitos c tab lecido
no regulalU Dto di ciplinar
do xer .ito, cumpre ao alumnos ob rvar mai
sp cialm nte os s guiDt : dever
:
1.o D dicar ao s rviço \ ao ' tudo toda a ua aptidão
e intclligencia,
procurando
por uma a sidua
methodica
applicação adquirir o onhecimcntos profi iona s nece ssarios á sua futura c, rreira ;
2,0 Dilic 11 iar, o mais }lo rivol, adquirir a qualidades
<tu d 'vem distinguir
t <lo o militar, e obr tudo o official() scntim nto do dev 1', da lea)(lad
da honra, ()
c. pirito d corpora 'Ao a nl'lnl'z.a. corl'l'cçll.o tI attitlld',
(I
>1'1'l1pU!O (I t'\llllprim
'nto
todo o. dev 1'C, de .. f\'i~(), o a~'ntam 'oto do~ pl'incipio' <ln llbordillaçào ' da di!:!iplinn., a prnti(·a. I] \ toda fi" mnnif' 'laço
d· rc peito e
o,' hahitos ti ol'd 111 \ l'0utu:ditllll]
.
:~,o Pro tirai' conhcc l' o pre(' 'ito do l' gim n ,('olar
• militar, para. a III s moldar II mais xnctnm nt. po '-

eon ignados no regulnmvnto

g('rH

aeral parI\. o

a·

ivp! ;
4." (~olllportal'"

, tanto dl'utrll como fóra da
ola, om
a maior Corr C('; o, dr. mo lo , honrar a orpor, 'ao n qlP
pert nc 'Ill, t ne!o cm muito 1° I ('ia! con ·id 'rn~àf) lU () fro'ln otal' logar
qlll' pos Illll pn'jlldi 'llI' o pr
·tigio d qu
twmprl' 11 v' rl"~' til" c
})I' ti ; II (la anna
;
. r). o (~nn\'iv l' 111'111 um o PU ('amar da , pro nrarlll"
Cllll otllr n hnrmunia
(III ('ntn\ t(ll\O d v I' iII/li', C qlH'
"I'rl~ fi. maio
111': gl rllntill 111\futllra confrah l'uil\nd • lIIilihr.
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CAPITULO IV
Disposições dlselplluares

Art. 105.° Os officiaes 6111 serviço nu escola tôem a
eompetencia correspondente
ús funcções que n'ella exercorem e que lhes seja fixada 110 regulmuento disciplinar
do exercito.
Art. 10fP As penas disciplinarei; que podem ser impostas aos alumno são as estab lecidas no regulamento
disciplinar do exercito, e mais as de exclusão tcmporaria
ou definitiva.
~ ].0 A applicaçâo,
aos alumnos do curso Gl' estado
maior, de qualquer pellu superior á de r prehensão, importa .xclusão definitiva da escola.
S 2.° A applicação, ás pra~as da l"oJl1panhia do alnmnos, elas pcnns <le prisão correcciouul,
baixa. de posto
c exclusão temporariu ou definitiva da excoln, dependo de
julgamento cm C011 olho de disciplina.
~ 3.° A pena II> prisào cotTP(!cional
importa, pelo menos, exclusão tcmporariu,
e a bai.·,\ dl' posto importa sempro oxclusà«

defiuiti va <la escola.

~ 4." A upplicação (1, qualquer pena qu import
xelusão tomporaria
ou d ifinitivu da escola ficu dcpend mtc
~la confirmação do ministro da guorra,
§ 5.° A reprchcnsào
pótl« cr <ladf\ na P" "1'11\:1 do~
officiacs da companhia
de alumnos 0\1 na pl'CKCn~a de toda
'\ companhia,
spccialmento formada para tal fim.
§ ü. o A ]lena de detenpo ú cumprida
m toda a es 'ola
c compativel com H l'x(,(~lt~ãodl' todoH OS . l'\,j<;OH Hcolares,

§ 7.° A prisõto diliciplinar ('ollsiste na l' 'cll1Rão do nln111110,isola(lo, 111 cmll\. cHpecinlnH'llt' dPRtillltlla para ('stc
fim.
O alUlIl110 RI'I·!1. til'ado an prif:l:\o para tOlllur }ln!'t' nos
sCl'vi)o8 CSCnhll'PH, HC1Hlo (\(' 110VO l' 'clll'o] logo (pIe OH ultime.
(·...\PITlILO
ColI(H'ftc:llo do.

V

1\1111111111 1111",

Al't. 107.° A 111ltigui(I:HIe rl'lati\'a (lo

('I'I'UO
U111111110 ,

dnil'clll

CJlll'

1'011-

os CIII'SO:; militarcM, ".'l'l'plo
II (11' I' t;HIIl Illaior,
lIas r' pedivllM IiRtas dos ()flil·i:H'S da.s R\\a: armas, crIl l'1Il
~ad:t CUI' o dctl'l'llIÍlUldll }I(·III ('Ia itil':tC;: gl'l':d /I Ijllt' I'
l'cfol'e I) capilulo IV do titulo IV !III pr '. 'lItl' 1'('~llla1l11'lltl •.
f)
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primeiros sa!'1; mtus cadetes que conclui<la carta de I i de 1:3 ele maio d 1 \)6,
Os CUl"O
de infnnt ria, d ('avaliaria e
nrtilhcrin,
erâo
promovido
'111 ordem do I' xc rei to a aspirantes a ofâcial
para o corpo das arma 11 que ~ de tinam, logo cm seguida :t publica '1\0 ela classiticação g rnl na ordem do exerArt.

]O

o (

,

rl'lU, nos termo'

a

*

cito.

1." O po 'to dt' aspirant
a officinl, qu' (', imrnediatamente superior ao de sarsrcnto ajudante, Ilá direito, quando
s,ja obtido por tI' ito ela referida carta (le lei, ao y mcim nto unico de ti()O t'<."is diários.
S 2." LObO fIne '(:jalll promovido
a aspirante
a offieinl O,' nlumno: 8cl'ilo mandado. apre entar no r 'P .ctivos -onuunndos g -rne das nrmus.
AI't. lOH.O Us nspirantc» a níficinl,
:t ([\1e
• r fere o
pr ccd -nto fll'li<ro, ~t'I'.I(1 promovido
n alferc ou segundos
ten nt 'fi: o' (1, cnvallaria c de infanterin, decorridos doi:
nnnos. e O' cl(' artilh riu, 11tH unno, de servi 'o cffectivo,
'011 tando-se
p:lI'<\ todos, 11't':-:4e t 'lJ)J>0, Hill perioclo comph,to de illstnll'l'âo na. rt'spet,ti\'lI'
c:colu' pl':ltic31".
~ ],0 1: t,
ult~ 1'.
Il. '''lIl1do,
trn 'nlC' ~ 610 ('OIHlid rallo .'lIjtl'I\l\III11CI':lI'ios,
quando 1'.·tl'llortlinnrialllcntc
nao
haja \'acnlnJ'a
(l'aqll 111','pn lo nos ([llIHlro (la f\uas arma.',
('(1l1tillllHI':io
11. lH'r' ,1)('1' o \,(>IlCilll nt
de aspil'antes a oflir'ial l'lll'luanto
lIào for III collo 'a(los ti ·finitivnllH'lIt, 110' ditos ([IHulrM,
~ :!.o A ('ntl';\(la de1illitiva
nO. qllacll'o (lo alfcl'c' dI'
c/l\'allal'ia
'inf:lllt
,..ia. H/L 1'(>"'1l1:1Ila dI IIlndo que por cada
ln' vn"a,
'jlllll jll'l)lno\'i.t"
(loi ,tlfl'l'<' ,1I)Jl'nnUIll I'Hrio
IlIIl
!l1·~I'nt(). jlulnnk 11('vi,lnlll('lltc
habilitallo .
.. :\.o EIII !l'mpo (It, pa~, ([Il:l1lfln não h.lja Il pirout
a
oftil'ial pum pr r Iwlll'I' (l rI i t('r~o da va('atura
(10
po ti' dI' ldfl'l" (I, I', \'alllll'in, inf,lIltt ..ia, ficnrao III al>l'l'to
a (litn \'fi fi 1I1'(l
lllrlo, pOl'{'m, pr ('II 'hidn.
ns do ter'o
a (PI!! Ir. 111 rlil'l'ito o' ar ','lItO
I,jud lllt" • Em t 'rnpo d(
IPlwlTn, dlln lo
lno ('II o,
l' 10 t ,da
.1 v:lcntnl'll
)1l'1'l'lIl'hid
por c t III tillHl .
([\I
tcrlllin:Al't. 11 ( o (I Ill'inll'il"O 111' r uto
I' '01,
110
t 1'111' ti t 'arta <l' I
a alI' 1'1
('111' O 11(' ('11 nh rin milit. 1',
pUI'

111 m

.' uni",
\ l' t,
~ 1.0 <lo Ilrtig(' pI'
Jht. 1 I I ,o \ pr
1(1 •

utrin
li!

tigo
I\ln~
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mnos que tiverem conclui do no mesmo anno lectivo o
curso geral c, nos pra os normaes, os cursos das armas para.
que foram destinados.
§ 1.0 Os alumnos, qlle houverem perdido algum anuo no
curso especial que frequentaram,
serão promovidos quando
o forem os que conjunctamcnte
com elles terminarem
es e
curso.
§ 2.° Os a pirantes a official quo, por doença ou motivo
justificado, não completarem o tempo de serviço a que são
obrigados, segundo o disposto no artigo 109.°, no praso normal, não serão prouiovidos
cmquanto o não tiverem completado, mas, quando o forem, contarão a sua antiguidade
do dia em que se tiver effectuado a promoção
relativa ao
seu curso, retomando na c scala o logar que anteriorrn ntc
IJccupavmu.
Art. 112.° Os ulumnos, que concluírem o curso de administração militar,
reruo transferidoa,
como primeiros sargentos cadetes, com o vencimento nnico de 400 róis diarjo~, 'para os (!orpos do exercito, onde farão o seguinte tirOC1111O :

1.° Durante troa mezes, coadjuvarão o primeiro sarg nto
da companhia na escripturação
(' contabilidade;
2.° Durante
seis mezes, serão impedidos no con selho
administrativo,
coadjuvando durante tres tuczes o thes- ureiro c nos restantes o secretario;
3.° Seguidamente,
coadjuvarão
durante tres mczcs os
ofticiacs encarregadoe
de serviços administrativo
nas escolas praticas
do qualquer
da' armas,
exercitando-se,
quanto s(~a possivcl, nos serviços de campanha prcprios
da sua especialidade.
§ unieo. Terminado o tirocínio, t mo o vencim nto urtico
de 500 róis diarios, o seruo distribuidos pela repartições da
direcção da administração militar ou p -lns ('s('olas praticas
e corJ>0~ do exercito, ond exercerão as funccões de secretario do conselho administrativo
e outras auxilinres da administração r gimentul, até lhes pertencer promoção a n pirante da admiuietrnçâo
militar.
Art. 11:3." ().; alumno , (lue terminare m o curso de ngenheria civil e de minas, poderão ser promovidos a alferes de engeuh ria de reserva, nos termos do re p divo
regulamento,
quando () requeiram à S('CI' 'tm'ia ela gu nu.
Art. 114.0 ÜS offi iaes, (1110 obtiv relU a carta do curso
<Ie estado maior, farão 'lU 'eguida o seguinte tiroeinio:
1.0 Um anno de S rvic;o no' regimento de firtilheria d'
campanha, ('av:dlllria Oll illfauteria,
s ndt) ei' mezl's
m
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cada urna da' armas a que não pertençam
e não fazendo
o' de engenheria
erviço em infauteria ;
2.0 eguidamente
serão empregados,
pelo me no , duo
rante um anno no serviço
de e tado maior.
Art. 115.° Os officiaes habilitados com o curso de e tado
maior continuamo
a pertencer ao quadro das suas respectivas arma'.
1.0 E tes officia
, p la inforrnnçõe
qu os seus
erviços merec rem, forem julgado
idoueos para o serviço
de estado maior,
mpr' que for lU promovid08, s do empregado,
p 'lo ln 'nos, durante sei, m ze ,no ervi o de estado maior, depois de ter m servido durante um anno no
novo posto nos corpos da
lia armas.
§ 2.0 () offieia s habilitado
com o curso de stado
maior usarão as agulheta
do uniforme do corpo do estado
maior, terão
mpr dir ito a cnvallo praça nas condições
estab k-cidas para o actunl corpo do stado maior,
,
quando forem chamados a XCI" I' commiasêes de erviço
de estado maior, per ecberão a gratificllç' o '01'1' pendente
ao eu posto na arma de ng mh 'ria.

*

TITULO IV
Do regimen

do ensino

APITULO I
Di~trlblll~llo do enstue
llG.o O en ino da scola é mini trado :
'm liçõe , I' 'p!'Li<;õ :; , m moria nas cadeira
b) Em trabalho
de admiui 'traçâo, -outuuilidad
e escripturn : o militar;
c) ~~1Il trabalhos nu ala, do studo, no, gabinet
,lnboratorio
e mai d P '1](1 neias lIa. 'cola, compr h nd ndo
a roda' ·1todo III -moriu,
r olnção d problemas r lativos
aos a umpto d maior importnnciu indicado 011 des mvolvido na clld i1':\ ;
II) Em vi ita
mi '.Ii ti a cliver o c. tab le 'im ntof!,
fortifl ·a~õe., otlicina~,
t' la
pratica., mina t' obras publi 'a 'militar
;
I'} gm tl'Honlho aI' campo;
f) EIll I'l·::onhccim nto, militar ,r
olll~ao, no 'ampo,
d Pl'ohl 'mas ta ·tiell,
via(~en d (' t do maior;
9) Em C.- l' ,j 'io' militar' , COlllpl' h 'nd ·ndo in tl'lIc .. ílo
Art.
a)

7:JG
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ta .tica
in~trlH·~i\.o lem ntar do !' >r\'iço de campanha,
instrucção (10 tiro, squitaçâo, g~'mnnHtica
~grima;
li) Em li(;õoi'! de hygi 110 militar,
c li~{) ti
xercicios
praticos dr hippologia.
Art. 117.° () anilo lectivo com '~a m ~O dv outubro, o
cumprehcndc :
Para o cur: () g('!"al:
1.0 O periodo dI' 20 dc outubro a ;~O de abril, U(' .tinndo
'sp cinlrucnte 110 ensino th .orico, aos trabalhos 11m!alinen b)
c c) do artigo 1 J G," 'a .xerci 'io!'i militar li;
2," O P -riodo dI' 1 d maio ati' 10 dI' junho, con :Larado

exclusivamente

a trnbalhos

(1, campo

muito

pc-

cial l' int 'J1!'iiVIIJlH'llt a trabalho
de tllpn<rrnl'hia d ntro
(lo recinto da (' cola o CIlI t '1'1' '110 accidvntudo ;
:3.n O r riodo (1(\ 20 do junho a ~() dr julho, dustinad
aos CXIlIllPi'{ <la. (,(t<I('it'lI;; (lo 'III' 'O;
4,° () periodo de 1 n :31 de ag'u to, dcstiuado I' rclusivnmente a oxercie io militares.
Parn o rl'Htantl'fj CUl'~(I :

1.o O P riodo de 20 (lu outuliro a in (I, maio, (Il- lilllllI
CHp icinhnt-n to ao ensino tll('o rico, ao t ruhul hOH da ai iIW:\
c <lo Ilrtigo 1 W, o e a exercicios militure
;
2," O pcriudo de II de maio :l :!5 de junho,
'011, agrado exclusivamente
a trabnlho
d
('lIlllpn, dentro
(l f<lm (lo
'into da c ('oln, a vi ita" Illi~, (I('S, 1'(' OIlh(lcim 'ntoH llIilital'\'s, )'csolll~ao, no cllIn}lo, elc probl ma. lndi('o , c vi:l:;en~ <1(. estado maio!', Hl'lIli al'·s('·hlw
laHI!Jelll
n'eslt' p >I'io(lo os ll'ablllholi ti· In!Jo)'atol'io
• outro qlH'
Jlt'la sua nlltUI'Pza • \'xt('n~ao, II:W l';l'ja }lo,. in.l
('111:11'
'em )It'Pjuizo (lo 1'11,ino thcori('o (IIlt'[lIlt' I'rillll·il'o I' 'rindo;
:l.n () IlI'l'iodo (ll' ;, ,l( jllllllJ :l ;;1 d( julho, (1, till ,lo
1'('

(0

•

(I

a ('x:tIn('s;
1.0 O 1)('l'io<1o (II' 1 a :11 de 11"0, to (I\' tinlulll (. c1n i·
VIIIllI 11t(> 1\ (' ·PITi(·in
llIilital'(',
~ 1,"
l11lllrit'lI)1l
,1(1 :dl1l1l1lO fJlIl' lH'lt }ll'illll>il'n ,'("
fr fJlH ntal'(lJ1l a (' l'OIIl, • Ir dllar( ha ti ~) II I:? (l( ontn-

hro; :t 00 allllllll(l
1'(' t:llllp
§ ~,o lJavl'I'A
lllllll I'gllllda
lO <11' Ollltthl'O, (, (l'lItl'o "'(
Ílulll (1"1l1' III1('r outrll )H'O\'

,

(I

11

H

14 (I, ollt\l)'1'o.
• ":1111(' , ti 1
1'1' II tllmb 111 1'1'1' •
lul L 11 (' tI r (ruiu-

C')lOl'IIII (I
t(· Jll'a 'I,
IIndOl,j

Jl}(']ltO,

\$ :L" ()tj (lia, <)11(' <1(, 'OITCI11 (Ir II Il:!O d jUllho, (,.t :!f'
junho Il f, (I· jlllho, (I', o I', )U 'livlIIII III: II tilllllln II()
IIplll'HII1('lltO (' pn(' ''''':llIll'lIt
de Ill:t!t'i 'Iria <lo nltllllllO ii
('ur o gl'J'1I1 do 1", tnllt
('li
(I,
'0 p.rio(ln
ti ~n n :11

a
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segundo

e quarto

períodos,

1.'Seno

der vinte faltas geraes.

Tambem perde o anilo e o direito a nova matricula na escola o alumno do curso de estado maior que no primeiro
e scgundo periodos der dez faltas gemes não justificadas.
§ 3.0 As faltas, geraes ou parciaes, não justificadas, H

qualquer serviço, serão punidas disciplinarmente.
Art. 120.0 As salas de estudo s:io destinadas á execução de trabalhos praticos das diversas cadeiras, segundo
programmas
approvados pelo conselho do instrucção, redacção de memorias e quaesqll r outras applicações das
disciplinas professadas na escola.
§ 1.0 A execução dos trabalhos de salas relativos a 'adét
cadeira será dirigida pelo lente respectivo,
coadjuvado
pelo lente adjunto, d vendo e te permanecer nas sala ,
pam prestar os neccssarios
esclarecimentos aos alumnos,
durante o tempo fixado no horario.
§ 2.0 Para cada um d'ests trabalhos serA distribuido aos
alumnos um progrannna contendo, alem das indicaçõ s
questionarios que o lente julgar COIIVnientes, a designnção
do dia da entrega. Tanto o praso pnra a execução, como
o dia da entrega, não poderão scr, m caso algum, modificados s rn auctorisação
cxprc>sa do conselho, communicada aos alumnos em ordem da escola.
§ 3.0 Sc as necessidades do ensino o exigirem, os alumnos do curso de estado maior poderão, II. hora das salas
OH cm quaesquer
outras qu não estejam pr enchidas por
serviços marcados no horário, ser encarr gados de trabalhos exteriores prcparatorios para a execução elo programma quc lhes estiver distribuído, sem alteração do praso runrcado no m smo programma.
§ 4.0 Instrucçõ s espc iiaes r gula.mo o serviço nas Ralas do estudo,
Art, 121.0 s trabnlhos 1l0'S gnbinctes e Iaboratorios 8erao ex .utados ob a di!' cção dos ]I:'nt s, oadjllvado p ,los Icntrs ndjuntos. Aos lcnt s incmnbc ol'd !IlU' o Imba·
lhos r ']Iltivos tis snas adcit'l\, lixnr as h01'IIS, 'tomaI'
ql1aesqller dispo i~'Õ0Squ t nham ]lo!' conv ni Ilt~ .
§ unico. As horas li qll S d 'Vl'm x 'tltnr ost·s trabalhos Remo cOIllI1l11niada pelo] 'nt
II I('nto adjllnto
110
offi 'ial de dia, s pI' viam 'Ilt nao ti ver m sido anlllllH'illdas na ordem da c'co]a.
Art. ] 22.0 As visitas
lllissõ s .crão (lit'igidn' )lolo!:l
le~tcs 011 I IIt s ll<ljUlltos,
terão por 11m li, mrolvl?'
~t lllSt!'UCÇl\o dos nlmnnoR sob o ponto d vi tIL que maIs
Intel' sse fiO curso que fi' .quentIlID. E 'ecutar s' lli\.o s -
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gundo progrummas approvados pelo COIl elho de in trucçâo
e serão relatada'
m conformidad
com a indicações do
lente da cadeira respecti va.
Art. 123.0 Os trabalhos ele campo, relativo a qualquer
cadeira,
,;tão ob a superior dir CÇM
in pecção do respectivo I nte, a quem comp t int lTOCYHr
os alumnos e dar
aos lentes adjuntos as in trucçõ s e esclarecimentos nec s,
sarios.
~ unico. Estes trabalhos, quer e reali m no campo aunexo á esc la, quer em local de signado pelo conselho eh,
instrucção, poderão ser xecutados pelo alumnos, individualmente ou por turmas,
Art. 124.° O reconh cimentos militare e probl mas ta.tico , lIO campo, cruo xe .utados 1> los nlumnos dos <li
v r os cursos sob a direcção dos lente ou I ute adjuntos,
ogundo programmas approvados pelo ('011 dho II instrucção.
A1't, 125.0 As viacen de tado maior
mo executadas, seaundo programma approvado p('10 C01\ -lho d intru '~ão, pelos alumno
do 2.° anno do 'urso de
tudo
maior,
ollcctivam nto ou »n turma,
ob a dir cção dp
um <los lent s da 0.'1 ou 10.a adeiras, coadjuvado P ·10 lente
~Hljun lo.
O ensino pratico dI' topographia e de pxploraçao militar
de caminho
d f '1'1'0
n () ministrado
ao' ulumnos <10
curso de stado maior .ob a direcção do lente da .l.rl c:td ira ou rc pcdivo leat ,uljunto.
O eníno pmtic a photogl'aphia (' tl'IPgraphia, para os
r 'I' 'l'Í(lo~ ah11lInO~, s l'Ú dirigido I'C, l' 'tivnnll'llt
]i -lu I 'ntCt; 0\1 1'nt'
adjunto:; da 4.' (' 17. a ':Hh,ir<l~, Ii{'gnndu pl'O'\'amma appro\'itdos p lo tOn~1 lho de in 'trllt'~ilo.
Art. l:W.o
s alumllo,' elo CUI' (} d, "t:llln maior d '\' '.
l'ãu nl:iHitil' (L' manubra ele arma,; comhinacla, , (1lH' ,
cutar 'I)) na di\' 'l'stls llivi:lll''; militar , 'acompanhai'
os
',' rei iOti d (!,tachos, <Lpr'" 'nt:lJldo o rllatorio
(lU' Ih 'Ii
fOI'('HI dl't 'rmilllldn
.
J\rt. 1~7 A" falta ao, tn hulho de 1.'11Jlll'0, ü vi, ifan
t' mi, 'o s, aO:3 n' 'onh ,t'imcnto:,
\'ia;'::t'll
,1, (' 'tat1o maior
011 a Cl'l;\I'S(l'H'1' lHltroli tI'l halho~ (h,t 'l'minadu
p 'lu tOIl'
'1'Iho dl' in. trlll"'; o, importam a nuta Zl'l'iI, applil"1I1a: tllllo
o trabalho,
(' a falt. tiv('1' • ido cOlllpl,ta
(lU ,l part!' do
trahalho mal' 'au:~ para o dia 'ln <tu a falta ~l' v rit1('o\l .
.\I't.
l~J," O ('om, lho eh· in true ':LO li ad.:I
\,(,I'ha
(P' O ('cllI,;t.lllll 'Co1101l i'o cll'\lI'r<Í.ah mar para oc '01'1' l' li
d ' 'p ·Z,. c, ·tl'3ordillaria
'OIU II trabalht
C.·tt·riorc (pie
,U
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forem executados
m local d'onde 01:\ lentes, lentes adjundos e alumnos nâo pos saiu recolher ao aq uartelamento no
mesmo dia.
§ unico. Aos lentes ou lentes adjuntos qUl' acompanharem e dirigirem
os trabalhos exteriores de que trata (1
presente artigo, sorrio applicaveis as disposiçõ R do r gulamento de 7 de abril de 180'*; aos alumnos dos cursos
das diversas armas e do curso de estado maior serão ubonados todos os subsidies a que tenham direito pelas leis •

regulamentos
em vigor.
Art. 120.° A instru ·~rlO do hygiene militar e a do hippologia serão ministradas aos nlumuos por meio <1 'li~õe ora i'>
c praticas, feitas rospectivam ntc pelo cirurgiâo da escola e pelo I -nto adjunto da 3. a cadeira, segundo programo
mas formulados p ·10 COIlS lho do instrucção.
~ uni 'o. N'este ensino, os alumuos nao scruo obrigndos a 1içõ 's ou repetições, tendo, comtudo, de prestai
uma prova d\· aproveitamento
perante um jury con .titnido segundo o disposto no artigo 1313.° Esta prova, para a
hygicno, será por -seripto, !' pura a hippologia podt\r:í !SOl"
por escripto , 110 todo Oll t'11l parte, da fórma q\lC o jury
julgar mais convcuicu t i , A pro ')Wlt dos alumnos na' li
<;;ÕC8 é obrigntoria.
(_',\Pl'l'ULO II
Exerclelos

IIIlLItn)"!':;

Art, lHO." O:; «xcrcicios militar H comprehendciu: 1.° iustrucçüo tactica (' in ·tl'llc~ão elementar fi
rvi(:o de ('ampallha; 2.° in trucc;ào <le tiro; :L" '(ptitn ':lO; 4." (Yymll<lstit'1t o ('sg'l'irua.
§ I," A instl'lI '(:ao ta ·til'il snhor!lintlr·1' ,-h:t ii H :-;C'·uill{PS Pl"e
ito::
(\u'so g\'ml:
(/) O pl'im ,i1"(J pl"l'iouo tlllllllld icl 'rú dividillo cm (luas Jlltr[Ps: na prinwi m. '[ll' <ll'eoITo dp :?O d olltllbro a 2;~ (!t(1l';.\
lllbl"O, o ('OllllllHll\lant
(Ia t'olllJ>llnlti:t de aluJl1I1(lH,
:u~juvad() p('!o ~(·ll. lIbalt( I'HI)', milli, tl'arA ao ltlllll\ll()~
do cursO g0.l'nl a instt'Il\'<;ão I'll~lll!'llt:tI' (lo i'ioltlado de infallh'ria (' dI' ('Iwallaria. ('Olllj)\'t,ltl'lldcndll
() 111:lIl1;jO 110 al'ma~
(I de fllA'o,
com o fim <l' I'\'t'ol't!ar e$~a in tl'l\t'(:IW ilo qll!'
a tenham já l'\·l'\·bido Oll dllj·a aos 1{l1(, 1'\1' tl'111111111
Illi.
tauo dil'(' ·tanH'ntll lllL OlllJHlllhia, "pro\ .italldo para c::;::.\·
on 'illo todoH o JI\'I'io(lo, IPI' o;.; alnlHno8 tt nham livr('H ,I
outro: tt'Hhalholi '!'Ien!uI' ':-t i na .I'gnllda parI!', d '.'l<!(' 7 d
'(l-
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janeiro até 30 de abril, a instrucção tactica l'ipn'L ministrada
aos referido' al liru li o 'pelo
lentes adjuut
da 2,~ e 3," cadeiras, juutaiucute com 08 aluiunos dos cursos de infanteria, cavallaria
c administração
militar, havendo semanalmente, P .lo menos, um excrcicio de infuuteria e outro de
cu valiaria,
o) No quarto período, os alumn s do curso geral serão
agrupados com os ahunnos <1 ' infanteria, de ('ng .nheria ('
admiuietração militar, para xurcicios e instrucçâo .lem -ntal' ele .erviço elo campanha;
cl'ess s alumnos serao tarub .m
escolhidos os mais habilitarlos
nu cqllita\;Lt) para ser -m agrupados com os alumnos de cuvullaria para xercieios rl'csta
anua. .. "este período huv d por .cmnnn tres exercícios rl

infnutcria

e dois dI' cnvullurin,

que Ilural'ao,

}ll'lo

III I'Il OS,

horas cm cada di. '(llle ~;t'l'âl) tlirigicln", l't'"PI -ti vaIH 'IJt(' pelos lentes adjunto
da :?,a e :L:t cadeira», :->01, a
mperint ndcncia dos r -spcctivos lentos.

tl'C";

Cursos de infanteria e cuvallnria :
a) A partI (lo primeiro pcriod«, (til,' d ('ul'!" til' 20 de
uutnol'O
a 2:1 de (ll'zl'mhl'o,
'cr<'L
"tin llla a r 'cc I'dar,
U'UIll
,- n.:il'io Sl'lllll11a), ii i1\:-;trllc~:to )'I'cl'bi(!a !lO anilO
antl'l'iol'; lt:t ,'cgllllcla parÍl' do llH',lllO ii 'ri'Hlo, tI\_, 11, 7 de
jatll'iro até ao fim (ln pcrio(lo,crlÍ
milli~tl';\(la ao:; alUlllllO '
d'. qlll'lla!:! UI'nu\ ii iTlbtl'IlI'S;lO tactica (' :\ i1\:;ll'lIl!~lLO 1'\\lHelllal' (1, :st r\'i\,'o d campallha,
jllutàUlcntp com o do
~lIr:!() g mI
(1l! adminii:>ll'uI:no militar,
tl,'\'('1\110 ;'(PI 1le,' ,1'1' specialmente in ,tl'llitlo' nus ::;('l'\'i,.o:-;(1e graduados
ati, "uualtl'l'lIo
l' pro 'UI'illlllo·,
e, o!>)' tll,lo~ incllllluil.(J:! da
luii:!:-;;w d' ill~tl'lldor
:-I;
b) .'11 qllarto llt'riotlll, ao' allllllll()~ do 'UI' o d ' inlimtcl'ia .'l'l':l ministrada, tI' ':; V('ZO, por emall.) a iII ll'llC(';~f)
tactil'1I da ll:t arma juntallll III ('0111 II allllllllo
,I
nltet'Ía militar l' CUJIl o
PUl' ti g mi' no Jo I'IU',O
dI' l'(wallal'ia s r(t dada iJl'l1til':t in, ll'll 'ÇIlO cllla \';1.1, por
cma1l .i 1I11tallll'l li l'om I do 'ur,,() g "l'al lIlai
haLililado, ('1Il 'qllit'l!;llu;
I')
",
III 1110 1ll'J'Ío lo, lima "eh li r l'llllUU\ para o
'~lI'''o tI illfant ria t <lu ,I. \" Z' I'a ii o ('lU' o (I, l'avallaria hllYl'!'<Í ill trile'
d. rl'{'oll!tl'cillll nto
cll
Cl'vjl'o Ih l'lLlIlpall!t I
III 1111

al

I'

ao

(I

de 'ada

UIIl:

'\11'1'0 de

d' '. n

HI'IIl:l,

11"('11111ria lIlilit r I' d' t r!ilh riu:
ti
(l, a111111110 do
1,0 c :.?, o • III II ,I (ngl 1I11l'1'i. militur, clurallt o priuH irl) l' ((lI rio J> 'ri d I t~, Jll iII ll'lI 'c;ao 1 IdiclI jll1llalll
u!'
m O II illfllut ri '11
~Lo .111110,
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alem da instrucção
táctica de infanteria,
terão, nos mesmos periodos,
instrucção
sobre material da sua arma
respecti vos regulamentos.
b) Os alumnos de artilheria receberão, durante o primeiro período, instrucção
táctica da sua arma uma vez
por semana, sendo para esse cfíoito requisitadas,
cm numero preciso para constituir a guarnição
de uma bôca de
fogo, praças de um regimento
de artilhei-ia de campanha
ou de guarnição, conforme as necessidades
do ensino; no
quarto período haverá semanalmente
dois dias de instrucção de reconhecimentos
espcciaes
de s .rviço de campanha, e dois dias de instrucção táctica, requisitando-se
para
esse fim duas secções de artilhei-ia de campanha,
com o
pessoal, material e gado respectivos.
Curso de administração
militar:
a) Durante o prim iro período, os nlumnos d administração militar receberão instrucção táctica e in trucção elementar de serviço d campanha;
b) Durante o quarto p rio do, agruparão com os nlumnos
do curso geral
com 01:\ de infanteria
e eng nh ria militar, para receber m instrucção táctica do infanteria.
Curso de engeuheria civil
dp minas:
Durante o primeiro p sriodo, os nlumnos do 1.0 anno do
curso de engenh ria ci vil o de minas receli rão toda a instrucção tactica de infantcria até á scola de pelotão inclusivo, a qual lhes será dada pelos offi 'ia s da companhia elo alumnos sol! responsabilidade elo l' sp ,tiyo commandant '. Esta instrucção rcnlisnr-so-hn tres vez ti por li mana, ant s (las aulas.
§ 2.0 A instrucção de tiro s rá dada na l' spectiva carreira aos alumnos d todos os cursos, aproveitando-ti,
parH
esse fim os dias m que nito tiverem instruo ão tacticu l'
devendo cada sessão, 110 quarto pcriodo , <lnrur , 111'10 munos, tr \8 horas.
§ :3.0 O nsino dn quita~ao ob (h·c ri, no' s('gnintcH
proe ,itos :
ft) Para o curso g 1'11,1, o en ino da qnit, aO t ni por
fim apreciar a aptidti,() phy i'a e a dispo iç: o elo ahlll1I1O
para esse e."prcicio, dI' modo a pcrmittir o apuram nto (108
que pos :un destinar-a'
:~. tropas montada,
• (' P t"ialm -nt.,·
:\, ('avaliaria,
dCV('lldo, portanto,
dllr-H(··lh () d .1:!(mvolv1mento ' a i,ltl'nsidad
convcni nt s
c mpativritl t'01l1 Ol-i
ontros ~{)rviço eseolar s;
ú) Para os alulUnos do curso de cavallal'i:t, II 'vC'rA proclIrar-se o maximo d· nvolvim nto na pratica ele -(ptjtll~i\OI
l

1.' Sei-lo

ORDE~1 DO EXERCITO

~O

~.o

mio só no picadeiro,

como também na carreira de 01 taculos e em tcrr nos accidentados ; para o alumnos dos cursos d 'ng nheria militar e de artilheria, será graduada a
progl' ssão do eu ino pelo num 1'0 de annos que durar o
CIII'"O de cada uma d'e 'a
armas;
r) Para os alumnos do l'UI"O d administração
militar,
() msino de quitação terá apenM por :11m habilitai-os ao
d s m}) uho do serviço a qu 'c de tinam;
d) Para os alumnos do CUI' 'o de e tudo maior, t r- e-ha
em vi ta ous .rvar lhes o habito da equitação, ap rfei~oando o sobretudo na ·qllitação exterior,
~ 4.° O n iino de gymna tica d ive el' ministrado pOl'
fôrma que no fim do anno J ctivo o alumno do 'UI' o zeral fi t jam prompto da in tru 'ção cornpreh ndida nos capitulos I e II do manual d gymna .ti a para u o dos corpo lo excr .ito,
os do outros cur O' da 'ompr ii ndida
nos re tantos capitules do m mo manual. O ensino de es"rima s rA ministrado por fôrma qu o' aluumo do cm o
g 1'11.1 'X} .ut nu d vidam nte todo os movimentos d fiorut at'· ao a alto cxclu ive, r srulando- 'e a r tante in"t1'U çao pAra os olltros :\111111110' 'e"llndo o lIum r ele
:\l1no' dos ('U 'urso c dc' fl'll'lll<t <pI\! r 'cehmu tambC'1Il
ia tnH')i\o d· l'~gl'jma. d) abrI',
~APITULO III
Pl'Oln~ ti) rrNluclH:in

('X:\IIH'

Al't. 131." Ü '011' ,lho d' in"truI')àn ol'<ralli~anl
:umo Ic'ctivo (lnadro da 'las:ifi(,il):L<I do~ trabalho'

'Ill
(10

cada
di-

\'('l'~()"; Cllr ..o '.

~ 1. I):u'a a fOJ'l1l:l<': o d' "ste' (l\l:ldl'u to(la~ as pro\' n .
cl:ula: pdo. alulllno. s,'l', o di tl'ibni(la }H'lo ;;("rnintp::; "l'It]los l' 811 h·<rrul){)S:
.l Lj('ol's, l'l'})l·ti('o s t· ))l 'l1lorias na, ('adeil'ét.';
/] En.ino prati('u. abr:tng '1\(111:
II) 'i rahlllhos
1111.. ala' de (, tntlo;
ii) Trahalhos n (·;tlllpo "lIhin l s, Iabul'at)rio
c llHli.. d p nd"ll<:ía
11 l'acl 'ira:,
'Olll
" (' 'pçao du:,; indi 'aelo' 110 grupo (f;
r Vi ila
llli,'~'I!' II di
r 'ut(" "tabllt'l'i.
III Á1\to:<, fortifi(·(\(·(Jt''-', ofIi('inll
l'OInl; Jlratil'a", mina I' Obl', Jlllbli'lI
(' militar." j
ri) I ('('01111~1·illl!'lItO. militar "'. \'illg"n
11(· slatiu lllaiol', l' latorin
hr • ,'('r 'kio d
U

r.

I
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quadros e de armas combinadas,
problemas tácticos, no campo, o exploração militar de caminhos de ferro;
e) Administração, cscripturação c contabilidade
militares;
f) IIygiene militar c hippologia.
C Exercicins militares, comprehcndendo :
a) Instrucção
tacticu e instrucção elem ntar de
serviço do campanha;
b) Instrucção dc ti 1'0 ;
c) Gymnastica P l,..grimn;
d) Equitação.

D Exames.
§ 2.° O conselho

de instrucçi I) fixará cocflicientes rolativos tanto para Oti grupos e sub-grupos de <11U'trata o ~ 1."
d'este artigo, como para os diversos trabalhos ou ]lI'OYIlt>
isoladas.
§ 3.0 Para os alunmos do curso de estado maior, os trabalhos topogrnphieos
c a pratica de photogrnphia
o telegraphia constituirâo um subgrupo
ospucial do grupo ll,
Art. 132.0 As provas l>~H'olar'S "l'!'Iio nvalindaa por 11111:1
cota de merito d\' O a ~O valoro ...
§ 1.0 A cota de mcrito de qualquer sub-grupo obtem lH'
multiplicando
a cota de mérito (lo cada prova escolar p lo
seu coefficiente rela ti vo o di vidindo a somma dos produ
ctos assim obtidos pela snrnma dOI; mesmos cooff .ientcs.
§ 2.° A cota de mérito de qualquer grnpo obtem s multiplicando a cotas d mérito de cada sub ·grupo P lo seu
coofficícntc relativo e dividindo a sonuua dos prodnctos as·
sim obtidos I' la somma dos coefficicntes dos respectivos
sub-grupos.
§ 3.° O prodncto da cota do mérito do cada grllpo p lo
SOll cúcflicivnte
relativo ('Ol1Htitll , para '''~C "ru}lo, a li II
a,valiuC'ào dofiuiti "a.
S .i~o 'l'odas as avnlia,()o,
<}lll')'
de }ll·ova.. isolltl!ag
quer de agl'upanwntos
dt' provas, :; .1'110nppl'll.-il1l1\lla atl"
á:; cll>cim:ls, de!:ij>l'ez;tJHlose o algari!';1110 (laM (' nie, imas
qllando for inferi J' a f) . l\('l'cscl'ntan(lo::;c
lIllla ltni(ltHlp
~1O das docilllas
quando for igual :t f) ou lillpl'l'iol'.
Al't. 1:3:3." As !il;OH ) J'(!ppt.i('o l' J1lCIIl()I'i<l~ !lêl:; ':lclpil'as
s mo avaliada
p('lo l'l'spcdivo le!ltej () il'ahalhm; 11:1"
~alus de e In<1o (' as mi ljO(\ , }ll'lo J 'nk da ('lHll'iJ':I a quI'
pel'tpllClll'PlI1,
(l I'l\~JH'eti\'()
I('nl{' alljll111 I; a prova <II' hy"
giuno, por UII\ .imy l'otnpOi:!to al' llois 1l'lll.'s ll()mlll\(lo~ }ll'!(l
consulho d(, iIlstl'\\C~all l' do cirllrgião da cs '01,,; n lll'(l\'a
,!-,
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de hippologia,
por um jury constituído
pelo lentes da
;La c 7.a cad ·iras e I .ntc adjunto da 3.il cadeira; as provas ele 'quitação,
gymnnstica c esgrima, por um jury compo to an s 'gundo eommandaute da e cola, ao lcnt s ela
3. a e 0, a cadeira,
elo lente adjunto da n." cadeii a c ,lo
1'('~P

ctivo inxtructor.

Os exame: s rào avalindos por um jury <lo tres lentes,
nom ado p .lo con sclho de in trucçào,
ntrundo n' - tc numero o I nte da ead ira a qu - o sxnm
' referirem.
'rodas :IS outras prova' ' rao uvaliadas por Cj_U('lIl imm .-

dint.unentc

di I'igir os trabalho'

r) 'P) .tivo .

:t 1" .ponder sobre a iuateria das li<;õ's ou l'I'IH,ti '0(' e a flua. <1u'1' int r
rogatorios qn' os, I mtes ou lentes adjuntos julgu em 1'011vcniente fn"-'r-lhe: 11 proposito da doutriuae <lU
'xpozerem, ou III' qualqu 'r fórma appli 'ar m.
~ 1.0 O <,ons slh» tixnrú nnnualmcntc
o numero mínimo
,1, li<;õc~ l' de r 'I' ,ti<;ô b, IImc
por
('I'ipto, (tllC O' 1 lltl>8 devcmo ·xigil' 11l' c,l(lll alnmno,
.
A a"aliat::w
Ila~ li<;ol'::i ou l' 'P ti\ô s ora'
'dl
('()JllllHlllicadll
1Í ~~('I'dilria
1111 proprio
dia 'l!l Cj_ll'
ta~
prova .. l'il' r 'ali"al'l'tn; a dn ' rt'pt,tiçoe'
por (\ 'l'ipto
'!-o-ha
d 'ntro dO' 'luinz,' aia (1'1' '1' !'l'guil' lU ao lIa pl'o\'a; a (lo..
trabalho.' ,1· 'n i1lo }ll'ati '0, dl'lltl'o do' trinta dia (pIe,'p
b,cgllil'l'm ii. l'ntrl'ga do trahalho nu ii. data "ln qu' !;(, l'l'ah ou a prova, ('UIU a l' 'stl'ic<; "o, porém, de que toda' as
il\'nlia<;ul's dl'\'('l'110 illlpl' 'tl'ri\' ·11llC'llt> dar llltl'illla
lla ,'('C!'daria at!" tre dia~ :lute' ti· t..rminado o pra o <lI) "pu1'1LJIlt'nto p:lr,t e,":lllH'!'.
3,° As noto " ('n\'i:Hla~ II "pcr 'taria " 'rao lançada' imIltelliatallH'llt ' pt lo l'l'r ·tario 110. I' gi, tos l" pedi, o') do
'[lUlt':-I '."t I'adar/!
elll ....'gui(la }'l·laço'
1))1' II, a ltht'llti('ada" ([l1l' ,,'rito :I!li ·adi\ ....!lo atl'io da ",' 'oln,
'1
~"1"\'
"
.'"
1'l'lwtlt,'O'~
por ",<':l'll'to
pO( '1'10
1'1': 11
,H 11H a
to,lo o ('lll'!"O) ('011 'l'tivllllh'llt • 011 por t1lJ'!lIU, 'oul(l)'l1l1' o,
Ilut· lIa' ",lIl,'im' jlllrr;!I"'lll Illai ('OIlV lliellt',
AI't. 1:);),0 (Js h'l\t,.~ lldjUJltll. da :!." ;).4 f).
7, ('atI ·ir b "lIvÍtll'l ti at', n(l dia ';) <1. 'aua ll)l;Z;, ao knt' 1'(1 'pl','~iyo, nottl (1" nl'l'O 't,it:llll 'nto ,los allll1l1l0 11" Ilh.gl'llpo
"111 t 1'11"' .. ilq t.ll'til':l
(' ill8 !I'tI, ':ILO ()t!IIlPU t .u'
l'l'\ i,'o dtO

Art.

134,. li (h! ulunmos

scrao obrigado'

* ~,"

I

*

ao

"~mpAIlIIIID
1'l01',
<til, illl

nota"

«ill"tl'll

t

1Ill'Ill'iOllllll<lo
('Olno fi
CoJll

o

falta
vi t

para n , 'l'l'l'tarÍa,

<;1\')

) ,IiI!

,til'

a

D r It rt'll!I!,

au

lllt

I.

alltt'·
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§ 1.0 Os ulunmos de infunter ia, de cavallaria, de artilheria e de engenharia
militar que, no ultimo armo do
seu curso, tiverem nas notas de aproveitamento
do subo
grupo a quc se refere o presente artigo média inferior II
.10 valores, serão submettidos,
no mez de outubro d'cssc
anno, a uma prova perante
um jury presidido
pelo ~egundo commandante e composto dos lentes da 2.3, 3.\ 5.~
c 7. a cadeiras.
§ 2.° O alumno que n'esta prova obtiver cota de morito inferior a 10 valores, ficará demorado na escola, se lhe
aproveitar a tolerancia legal, para ser submettido a 110\";\
prova no anno immediato,
sendo obrigado aos excrcicios
militares c mais serviços que o conselho d instru 'ção designar.
Art. 13(). ° No sub-grupo
(I gymnastica
c esgrimn» haverá nnnualmcnte,
na epocha designada
no § 3.0 do artigo 117.°, uma provl\ de nprov itamento dos alumnos
n'cs a instrucção, prestada perante o jury a que 1'Il' l' fere
o artigo 1133.°
§ 1.0 Os alumnos que n'esta provn, dada no ultimo unno
dos respectivos

cursos, obtivorom cota de mérito inferior
deverão ropetil-a cm outubro, e111dias fixados pelo conselho de instrucção,
contando-se-lhos,
para os
apuramentos,
apena~ os valores que tiverem obtido na primeira epocha.
§ 2.° Estes a1UlllJ10S serão, durant o mel', d(' agosto,
submettidos ii uma instrucção
sp cial, dada p .10 instru
ctor de gymnastica c esgrima,
segundo norma:'! fixadas
pelo conselho de inSLl'Uc\,UO.
§ 3.° Os alunmos que, na prova repetida cm outubro,
ainda obtiverem cota de merito inferior a 10 val l't'H, ficarão demorados na escola, 1105 tormos do § 2.(\ do :11'tigo 1:35.0
Art. ] 37.° As provas d aproveitamento
em qllitn~all
sl'rl1:o dadas, para o curso geral, JlO mcz eh, julho, depois (11'
COD .luidos os e. am S; para os alumnos
dos outros cursos,
nos primeiros dias utcis d ago:-lto.
Al't. 1:38.° Os alnmno
que fllltnrom {IS provas d qu('
tratam os artigos 13:3.°, W:).o, l:~().o c lR7.o por do nl,'H
('ülllPI'Ovada polo cirnJ'gi1to da. cbcoln on motivo d fOl'ç:l
maior, pre~tHJ'ão as prO\:li:l nOl:;di/u:! qu' 111'8 fOl'(\1lt 1·:>i·
gllac1:!s p lo vOl1:sclllO <1(\ ill~trueç'l.to.
Al't. lHO." Em ada 'atll'im hav(\l';\. 11m l'xam"
I]\lt' [-iC
l' aJi8an'L no ter 'oiro p do do c !lOS dias de 'iglllldo:s pelo
cons lho da inst1'nc<;: o.

a 10 valores,

1.' Scrio
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§ unico. Não serão admittidos a exame os alumnos quc
em qualquer do' grupos A e B, especificados no artigo 131.°,
tiv rem uma cota de mérito inferior a 10 valores.
Art. 140.° Para cada exam haverá pontos approvados
pelo con 'olho ele instrucção
i tirado
Ú sorte com vinte e
quatro hora de ante d ncia, perante um dos membros
do jury, Estes pontos H 'rilo individuaes
ou por turmas de
alumno , não deve ndo cont 'r materin de mais de quinze
li~õo .
1.° Exc eptuam-se das dispo 'i~õe . d'te
urtico os exames da cadeira
m quc tenha havido 111 nos de quinze
lições, para os (lua
não haverá ponto especial, devendo
conipreh nder- l' no exame toda a mat ria professada durante a regeneia,
o Os alumno: deverão ser ~ellll>r(' int rrogados, por
qualquer do' 111 muros do jury, sobr« :1Bgeneralidade' da
Illatcl'ia <l qn!' o 'XHIlH' s« l' sf I·c,
Art. 141.0 A npprovaçào em qualqu l' exame obtem-se
l' 'Ja cota de III rito igualou superior a 10 valor s.
1.0 Serão admittídos a exame cm outubro
!'i ulumnos
I' iprovndo
na prim ira pocha, quando nao houvcreni tido
maior num 1'0 d reprovações
do que appro\'aço
no.
exam
da cadeiras (lue 1'1' qlH'lItarmn i l' h 'lll a~ im os
allllllllo qu na primeira 'P ch:~ faltaram :i tiragem do
ponto 011 ao 'xum', }lo!' dOPllÇ. cOlllpro\'ada}lf lo eirurgii\o da Bcola ou motivo de força maior ju tificado ()Prallt
o Con elho do jnstl'ucç:~o.
uaado appro"ado:>
para fI' 'jtos de cla sincaçno,
onta!', . ,-1111, porém, ao:> pl'im ,iro::;
unicamente, o nUllll'ro de yalo!" do PX:llllC cm qn forlllll
l' 'provado
na }ll'imeim ppocha:
ao: S('gllllc!O: a nota de
10 valor',
mhora tCHha ~i(lo maio!' a outida, nos exa
Illcs feitu.' el!l outuhro.
~ 2.0 O 1.l.lulJlno quI' '!li qualqucr do:! ','ame::; 1'Cp ,tido. obtivo'l'lll a llota inf l·jO)" a 10 valor " I'erll('l':Lo o
anno.

*

* ~.

*

I

('APl'!'
In~. Int,u:ào tio,

L) IY

1\11101110,-1'1'('11110

I\rl n

11<' ('lU', II

Al't. 112.° '1' l'miU:lllo. o '_-:lm' Il:~ 'O'IllHla poclla,
p 'riodo qUI cl 'C01'1' <lI' 10 ai:! li· outubro, o 'oudilo d· in. trll '('l\.o pro' 'd!'d, para todu o ('lI1'Il(») á
elas ificil'!i.o allllllal tIo alulllllo qU( th'(,l'f'lII ohti(lo apl'roV:l\<
tn tOUO:i o
da t'ad(lil'a (lU' fI' 'f)lIcllta(' Uo

I'am.

°

3
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Esta classificação, cm cada anno de CUI'SO, será feita pela
média annual, que se obtem dividindo a sommn das avn
liações definitivas de todos os grupos do quadro das differente' prova~ escolares pela somma dOI:;cocfficientes relativos de cada um d'cssos grupOH,
§ 1.° Havendo alumnos com igual módia unnunl, serlí
classificado cm primeiro legar o que tiver obtido mais valores na SOlUm1L das avaliações
definitivas do div rsos
grupos de provas; em igualdade 1.1' esta soruma, preferirá
o que tiver maior numero de valores na avaliaçil.o definitiva do grupo Di em igualdude rl'estos valores, preferirá o
que não for repetente ; ,em
iguald lide (lp condições, o
mais antigo

em praça,

§ 2,° A clnseificação dOI:! ulumnos do CUl':!O d estarlo
maior será obtida entrando em conta unicameuto ('O11las
provas relativas ás cadoiras II ensino pratico, d tlignallas
no artigo 4, ° do presente regulamr-nto, para osto curso.
Art. 143,° O C011S ilho de instrucção procederá li claseiIicaçâo final doa ulumnos, no ultimo unno dOR fi 'mI (·lll'bO.,
sommando as médias unnuues e dividindo Il sommn pelo
numero de annos da (llll'a<;i~o normal <lo eurso ; o quocionto
fiem'à constituindo, pllt'a cnrla alumuo, a sua cota de mérito
definitiva.
§ 1.0 A cota tIo merito ddiJlitiy:t no cu rso g'l'I'IlI ~l'r·
virá pam regular OH rln-eitos dos allllllnos na ()P~ito do
curso especial da arma (PI(' ti ·t;ejPlll fl'l'(l'H'ntaJ', nos tel··
lUOS elo Artigo !!ti. o; a ('01;1 de llwrito <l(Jiniti\'1t no· em os
das (liveJ'sl\s /1l'1I1/1R o (h: ll(lmini8tl'II<.,':I0
mililm'
l'l'à pnbli.
('ada ('lU Ol'df'lll do xC)'('ito,
e l'eg'ltllll':í, a Hlla alltiguidade
nas armas (l Hl'l'\'j<;O II que H(: d('stinam,
§ 2.° Nos CIU'SOS dI' mil Hnno, IL ('ota dI' 1lll'l'itu d 'tiniti\'it
t'oi11ci(lirà COIll a lllt<lia :Illllual;
h;I\'l'l1<lo nlllllllloH ('(llIl igllal
('ota (lc IIlpl'ito, ~H'I',lh ·IH~O applieHdll~
a (·OlHli\.'ol·8 el{'
prcfpl'rn{'ia, ('oIlKigJlI\(ln
JlO § I," do artigo
J4~,o
fIavelH!o,
110K 'IU'HOfl dll ll1ai~ cI IIIll a1111o, alu
JUno" ('om
igllal {'ola dt' lllt'rito (l<'iiniti\'a,
]ll'l·fl·ridl
o aln·

* ;~,()

Illll(l

(pIe

llitiva

tivpl'

mais

valol'!'!:!

dOH <1i\'P1"(J!:! "l'lIp"

°; <'lll

nit I!Ollll11:l dnH :1\'nlillt:ot'l'I

(11'

I"'U\'U

1'111todo

o

(!t-fi1l1l1l0t'l

valoJ'l':-t, () 'lU!' tivl'l' fJ'('(ll 1111110,; (Ill i rual·
dlld~ d'l'~ta fr('(plI'nl'ill, () (PI(' {'o!' maiH :tlltig'o t'lll prill'll; (
t'm Igllal(liule de IpJl1po d(· ]>1':11'<1, () ({lU tiv( r Illlli
idllt!(',
Ar!. I I L° Em ('IHla IInllO d". (,IIl'BO ( pl'('ial'
prof(··
::;nclo8 , 1111 l' '('ola,
('('llt0)10 dI' I' tll(}" lIl/liol' llll\'l'l':í ulll
}>I'PllllO p'l'llllial'io
( Pl'l'llIifJH hOlloritico
,
110 Cli1'"

II UPIl tado o

ig'ual(lnd('

('III' () (lll

(l'e"tl'

III 1101' 111l1llm'o

,

71'1
: 1,'0 () premies
('UrHo,': os Hcgllintl's;

PI'l'lIl1ial'iut!

:-;ao, para os ditlercntes

Infílllt'>l'in, f)()iOOO r{'i!>;
('llvllllari:t, fl();.()(}() réis ;
Artillu-rin , 70t;()()() réis :
l'~Il~l'nhl'ria militar,
O; ()()U rt"i .. i
Admini Lt'a('fLO militar, 40, UOI) réis ;
Engenlu'l'ia civil e du minas, (j()~{)()(J réi
~ :::l," ,\'nto prcmindns os ulumnu» n. o l'('pl'telltc'
CJlll',
obtido Illl Pl'illl('iril ('p()('ha ap]lr""il<;aO 1'11\ todo:; os

{1'11(10

(la!; ('ad.·im.
<!l1(, Frequentaram.
atting-il'l'lll
ml·aia
i"lI. I ou sup-rior
a 1f) valor« , 110 ('''II.i"llcto
tia ('o(ali dI'
nu-rj t» dOA grupo
,(, IJ e I), ,1(' <!lh' tl'11111 o arti tu laL"

"'11111<'.

Um! nlunmo

d'essas
)lula 111'a m (11l!' 1I11",lia", tl'rão premio houorlticos. EIII i"llaltl;\llll
,11' llIé(lia. ":Ú1'1I0 o nluiuno (·Ia ifi,;t(lo 1.1' 11'1/110 di, idin,lo se então iirualm III,' o premio pccuninri.
ti
li igllalti <I, G d"I' ntn os .II' ·Il)l -rior ela ifi('~lI:. o, A tO<lIl. IJ
allllllllllS fll'('lllill!l"
'('1'10
('ollf'I'l'i,11l dipllllllll
indicalHltl a
gl'lclllIl~': II do PI't'illio,
: ::," A ('Ia iii '111'110 l P '('ial parll pr 'Jllio
l'li feita
pel'l I'omwlho (!c iII tl'll<'(,f: 0, t I'llIilllHln o. l,'HIIl! S dll pl'i,
llll'ira ('ii lPhll, (\ pllbli(" da lia oJ'(ll'llI elo (' '('"l'Ílo, pI'Ul'Cd, 11(10 SI' {I (li ·tl·jblli,: to (lu fll'(·miotl na l'. /lO of, HlIl da
IIlt'·dia

promiados,

II Jll'l'lllio

t('I':i

U

1)11('

P"('Ulilll'io

tivr-r a mninr

I'

(I

nutro,

0

a 1)1'1'1IIl'a da l' ('lIla,
,\1'1. I t:)," Ao: alllllll10
11,111
1111 (' 'ola
ada a rI' 'fll'ctinl
lllPrito ela ('Ia iti('nl'''
lill I,
allllllllll!lU
' 'ola d(1 l'," 'r('ilo,
(l

,('1"1

pl'U!'"

pa

jllll'atol'ill

I

(I

nl!

c

!ln'lllio
ola

IIJl<'1'I01'

,

.' IIl1i 'u, (~lIll11d() 11 ('otl (10 m( ritp (1 tiniti 'o ~ I' i1:111l11l11
llJl( rio!' II 1:" Il • Irt I in,lie mi '111 II 1111111\1111
foi di lindo
nn
li <:111'
I,

'I'I'I'I L() \
Regitn 11 da compal

hia de alUtnllO

curso geral,
e de minas.

de admiuistraçãc

militar,

eng mhcria

civil

°

§ LOCada secção ten\. por chefe alumno elo respectivo
curso que, ao ser transferido para a companhia de alumnos,
tinha no exercito maior graduação,
sendo preferido, em
igualdad'

de gl'adna~'ào,

o mais antigo n'es e posto e, se

tiverem a mesma antiguidade,
o mais antigo em pra~'a e,
finalmente, o de mais idade.
§ 2.° Para a administração
e policia, as secções sl'rão
agrupadas em tres pelotões commandados respectivamente
pelos tres officiu 'S subaltornos mais antigos da companhia,
sendo um dos pelotões constituido pela se '('ào do curso
geral, outro pelas UOi'\ eursos de cuvnllaria,
infanleria o
adminisuução
militar, c o outro pelas dOI> cursos de ngnheria militar, artilheria e eng nherin civil
de minas.
Art. 147.° Um regulamento
espccinl fixará 1113nOrn1l113
a Hoguir para o serviço iut rno <la compunhia, tanto na
parte militar ('OIUO na parte I' Iativa 1Í conservaçao,
sllhstituÍ<;l1o e fornecimento de artigos U mobília.
'S uníco. Este s rviço será feito, quanto possível, em harmonia com o regulamento
geral para o serviço (lo:; 'urpu;;
do -xercito, segundo um horário adequado ;is nec sidudes

<lo serviço e ás oxigr-nciae das estações,

proposto

pelo com-

mandante
da escola, ouvido o conselho de instrucção e
approvado pela secretaria da guerra.
Art. 148.° Em cada dia serão nomeados para serviço
ao aquartelamento,
escoln
suas dopendencins :
Um offícial de dia;
Um alumno de dia.
S ],0 A nomeaçao s 'l'á feita P lo :, gundo commandante
e publicada em ordem da escula.
§ 2.0 () serviço consid -ru-se rendido ás )IOV\' horas da
manha.

Art.

14fl.o

lio d v r

8

do oflicial dI' dia o· <luo, spgun-

d? o regulam Ilto g ral para (l ~l'rvi(:() (los C()I'JlO~ do ( '('1'Cito, com pr tem ao omeial d illspct'çao \' Illai :1<1I1\'1I
'S qUI
em instnll'<,'() S 81" ,ia:> Ih ' fOl'{'1ll <1d('l'I11inlldos p ,lo 1:011solho d' instl'llCçao.

~ Ilnieo. No fim do ~lHt s 'rviçu,

o of!l ·ial <l <lia a)ll'o-

cOllllllandalllt' da l'ompanhia I1Ill rclatol'Í , ft'it()
sPgtmdo um modelo 'fltab lccido, 110 qual mai:; (\tipol'ialmcnl dll.l'<Í 'onta dos iitctOH relativoli á policia intl'l'illl'.
S('Jltal':t

ao

C? COllllllltndall t da companhia, d 'pois cl toma I' 'Oll h 'ClIll<'tlto elo relatodo,
man<lal.()-ha ('nlt'l'gal' :to segundo
cODlman(lante.
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AI'1. 150.0 Os d veres
do alumno de dia serâo consignados em instrucções
speciaes.
Art. Iô l,o ln trucçõ s csp ciaes regulamo o erviço que
têem de pr estar as pra(:as de infanteria c cavullaria de. tacadas na escola, bem como o serviço d di tribuição do
pr t aos alumnos, o serviço do refeitório
outros, quo soja
necessario
xecutar pm·a. a. boa ordem policia e di ciplina
da companhia,
Art, 152.0 A escripturação da companhia e praças addida' s rá feita, ob a direcção do commandant
da companhia, pelos sargentos
sp ciahuentc de. ignados para este
s rviço ,quanto po ..sivel, egundo os preceitos istabelocidos para os corpos do ex rcito.
unico. 'l'odos os dia .-erá cntr guo na secretaria da
scola, :'lo nov horas ela manhâ, um IllH}lpa
forc;a ela
compnnhi. e outro das praçn nddidns, feito' segundo mo(leio especial,
devendo rl'c '(\S mappas constar a situação
d, toda
ssa pras·as.
Art. H>:3.CJ Os alumno
('aliado,' l'lI'rào dispensados
ele
}H rnoitar
no quartel e (10 nrranchar,
t ado
obriundos a

*

ua

('ompat'(,(,Pl'

a toda.

a' formaturn

,COlll

,'CC}l)iLO

ela. elo

elo recolher,
Art. Ifd.o Aos .ilumno
CjU!', !H'!o
(U exemplar
('0111poriam nto c boa appli('u)ao
o n1<'1'~mn I' (lU(' t 'lIham
falllilia cm Lisboa ou invoquem outra l':t ao Illtendin'l, ]lod 'mo, '1' cOlle elid:lL, aO cloJllillgo
dia, fl\riado!', di"penS:t:-i de tOlhs 011 dl' al<rllma
(ln. f"l'm, tu 1':1, (10 (lia, illtlninclo ;I" (ln l' fl,j"I'iC".
.' 1.° K tas (li"lll'll a.
u di tl'ibllida" (lI' lJlo(Io 'lU
,c II:lIl :tl'(,lIll1I1IUlll
(,Xl'
i\"alll IIt· no 1lH' 1110 dia,
l'OIl(·('(lida. lll'ln I'g'tlndo (·OllllllatIC1. IIt( m (lianll' 111lla minuta
l'lltl'l' 'til' Ilt lo :t1tlllIl\O, ant!'~ da ()('(ll'Jll do dia anll·dor, :tu
('tlllllllaull:tlI!(
(Ia COllljl nhia c pnr "t
lll:tlll!ll(la,
l'om as
ilt!~II'lIl:l!;ije qu jnlcr:t!, ('(111\'(lIil'llt
:í. 'CI' taria da l·ola.
: :?O A (li 1'('11 :1 (la, l't.~ i~()t.:
II. II i cnl: (10 <lp conto
n (Jlll'
r'C 1'1'1\\ () Ilrti () 100.0 " o . :?o c1() arli<'(j IOI.U
d'!, tI) I'l gnlalllelllo, l'C\' rh'll!lo . . (1, ('ontn jI'tra a 1','!'ei ta 17('1':11 do rancho
(h \'('ndo (lar- ( onh l'illl 'llto ao
ofli ia! (Ia :t llllini tra 'Z militai' do lIum ')'0 (I ,hllllllO
(I" . obli\' l'lllll tal di l' 11
: :;''' FIll C:l {} lIlllitu .'. p ·i{}na
clt\
(PI!' I rata
t . I'ti"o P cl '!'nO '1' C 11('
}l lo (' 11II1Il1l1I(lanh. da (\ompunllill, <I"
pportunl\lll lI(t (ludl \'01111 ·iIII llto elo f ('III
d:l l" li' qu
motiv'll':!1Jl 110 C1"lllldo
('Ollllllmldanlt
(1/\ \ ·pl:!.
rnncho

II

0('1'

ORDEM 1>0 E. "Im('ITO
III:!

obtido nppl'ovaçao
~ uuico.

l'ia~
:WI'

~()

J('rim~ gera(':; tPI';[O 1i('('IH,'a,
o::; alumnos qHe, na primeira

Art, 1:):),°
ele vencimento,
jll'"

,u

nos o

1II'I'(Ia

HI'II!

p!l,wlw,

fw s('rá ('OIH','dida
licença pal'/l gosar
flÍra da ('scola /lOS nlumno« qn tiV"J'f'm
IIIIl 1',":11111' em outubro
'

a.

Á

g('f'IWII

mnis.do

Ira-

"llIlH', ,

f'p.

d. fit-

'ITl'ULO Vl
Dos diversos conselhos
('A I'I'J'ULO I
III' ltl;;tJ'II('~IIO

('oll~I'lho

Art, I ;)(;,0 O conselho dI' ill:sit'IlI't;lLo
mnndunto dtl ('!i{'o!a, {'IIIIIO presidunt«,
mundnnt«,

rio,

I' dOR I('ntl';;,

é

do

composto

do "'g'uIH1o
servindo dI

l'OJIlO VlIg,WS,

('0111_
('0111_

('I'I'f'ta.

voto, o sevretnrio da ('Ht'"la,
! la
Itllsl'lwia elo vommnndnnt«
ou II" "' {,!'l'IIII'io da
SPIll

cola IJI'c~irlir{L
ns

iHlIIS

s.'I'vir:L

011

vezv: íiz or,
O 1'I'(';;idl'lltt'

*"1,"
(11'liberat ivo.

*

I'

de
os

(lo

('011

('Oll,

elhu

,('('I'l'Iario

voga(>s

(10

I'Jllú

esquem

tC;I'1II voto

0, h-ntes providos
tf'IllIJlJrHl'iltlllCnlu
não n Ri timo
do conselho
C1!l quc
se tratar
do provimont«
definitivo
rlos Ient 'S CJIlO ('IIJ1lpll'laram o tl'lIljJlI du til'lwillio
r-m hurmonia coui o di, posto no a!'tigo .~(),U II seu purngrapho:,; do presvnte
I'I'g'lIl:unl'lIto,
§ :l." () const-Ih»
d, illstl'lI('\,:LO 1)()(lllI'lL f'111l('('iOIlHl' ('!li
tis

~,u

S('SSI)('"

1I!l1IL ti!' Heip!1('i:U:l 111
iii tlll'l'S. d \ '111(' fil;f,Pt!l
OH 11!llt~s da ('tu1( il'lI I," l I I ,li, () a OUtl'1I di' '(,ipll'
cia,; <le <:oll.II'UC(:Of'
, <lI' (!II! filíl('1l1 plll't" O~ ]l'lItl'
(ln,
ca<1{'ims
1~,11 a ~(I_'l
<lua,

Sl'('<;fÍ,'s,

}JIlI'(e

() 11'111.1'
da 11 ,a

il'H poderlÍ filzl'!' pnrt
(la {'C~ () dn
, <IlIfitHlo 11'1', ta ( trlltal' d. oJ).i".
:ia 11'('I' ado ouvir o. II P:tl'('(', r,
1'1'" 'idi(la
r' pl'l,ti IIIIl 'n!. "lo Il'lIh'

("ld!

sl'j('nt'i:ls ,1, 1'011 Irll('I;O'
I'to dI' {'II ino ('1Il <lu

As
lIlai

f'{'r,'oc,

'UI'IIO

d" ('nda Ullla d'( Iln {', lIO ('a o dfl igulII
Ilt'lo Illllis Hlltigo, • \'rvil'á r1
('rd:tl'io o I 'lIto
gI'1HIIIH(lo
1', 110 1'11 o .1(' i "1I1l1 TI'II(!tW(')'(o,
o III ui

gr.ulltlHlo

gl'/1I1HIll:' u,
Illl'Il08

lIluderno,

*

4,u O

JJlll't('

1I1l. I'

Pl'('li\Il'

:tssumpto

1('lIt(,8 II(UUlIto
Illliol'R do 'UIl

,P('C;01'

relativo

,

podol'ito
1'1110

1'1'

(,Jltillllldo

d" illSll'lll"

('Olll \'0(0 ('011 ultivo,
ao Se1l 'I'\'i~o,

/L

o 011

!juulIllo

da,

,'trat/II'

Iflllltlr
1'('-

<1(,

Art. 1 :Yj.o () COI1'lI'lho roun
}lOl' ('ollyo(':II:âo
(lo ('0111nuuulunte ou <(uI'm nu veze iizpr, nu :r. ~a() ol'dinlll'ia
u'um rlo: primeiro: oito aia, dI' cada mez, durant
o anno
lectivo, ,(',·tr:tol'(lin:u·ialllcnL,
turla: :I' Vt')l:I'S que II commnnduntr o julgue IlP('C urio.
S 1. q A, «onvoencues pam SI' ~ao do cousr-lho erno fr-i
tas p('la ('('rl'iaria, nu-diante nvi 'o (' .riptu, em qlH' SI' d('iznani (I dia, a ho!'a c OR a umptos 11 tratar, c com vinte
e quatro horas, pelo monos, d .. antc« ,tll'lll'ia,
alvo li e;L:1l do
muior urgenein. :-\", d II run tp a H('t!~ltO, K off '1'('(' e r q ualqu U' nssumpto JHLO indicado nos avi 'o , (l, t ti(>rAadindo
para a H '!:l ao ('guint'"
alva n ul'g neia reconhecidu
votadu IH'lo eonsnlho.
: ~." Para hnver
PS !to do ('OU ,lho r preci '() (!l1B c ('111
tt-ja }))'(' ('Ilt lll:l! li III -t.ule 110 1I111I1,'I'U do ()~Ile
o

o

o

·CI'

icio.

tnprc
() Ilpprov

(!II

,

ai TUIll
Ivo o,

761.
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§ 1.0 Qualquer vogal poderá faz r juntar :i. consulta a
declaração do eu voto, fundamentada
ou não.
§ 2.0 As deliberaçues do conselho que não C011 tituirrm,
no parecer

do m smo conselho, mnt ria para con ulta

~p{l-

eial, pod m ser comruunieuda
:i. s cretarin da ~nel'ra por
simples nota do connnandant
.
Art. lGO.O As resoluções tomadas pelo con lho têcm immediata execução, quando estejam nas suas nttribuiçõe» e
nao dependam de approva~,~o superior.
Art. 161.0 As actas das ses Õ H do conselho deverão indicar, em fôrma d conclui ões, os nssumptos dplih irados
e as d clarações
de voto dos ti us membros;
o, na in-

tegra, as justificaçoes
do voto ( as propo tas apl'PR .ntadas, com a d si~Jla\,ao -xavta das vota 'U(\tl havidns.
1.° A actn de cada '( sito do con lho bl'l':\' lida na
seSS1LO immediuta
e, depois de approvada,
dev TA b r numerada o lançada em livro especial, assignadn pelo commandante o P 10 aecrvtario, ou por quem sua: VPlWH fir. '1'.
O livro das actas das s ssõ R do conselho devcrã ter um
indico II t()da~ IUI rcsohl\,Õl'H tomada .
§ 2.° Haver:\' :tllllloglLll1 nte livros !'~P(' 'incs pllra o Iançnmento das acta!l (las H('('S'(,,'R, 118 qua!'H :-;c'mo 1I;;~ignada
pc·los r spcetivos pl'cHi(l!'ntc
Rf'C'I'ctal'io.
Art. 1G2.o O cOIHu,lho l'PlIllir· c·lta Clll ~('RSHO publica 110
(lia 20 <le outnln'o d.· ('ada illllH) I('di\"o, 11111':1a :t1H'rtlll'a
<la c, 'c·ola.
§ unit'o. ! "l'HÜt He~~à() prollllnt'ial':i
U11I <lo' VO~:l'S do
cons lho, :\ntel"Íol"lncntü el ito pal'a '., p fim, uma ol'll ':W
appl'opl'ilHla :'t Hol(\Jllnidndr, SCl'lto pl'ot'III111:1I1os os alllllJllllS
Pl'cmilulos (' pr()(,pdel'·g(·.ha :t distl·jJltti~'a() (los 1'1', pL'etivos
diplomas.
AI't. lGa.o )\ S(·•. ào d(' 1'1l('plTllmt'lIto do allno 11'('lh'u
l't'alisar·Ho·hu 110 ultilllo (lia III o f('l'i:lIlo (lo 1Il('~ (II' jlllho dI'
cad:! 1111110.
!Sta 8e ~ILlI Il'ntal'·sl,·Il:1
do ('J"\'j(·o dI (','a.
llles I 1Il outuhro, do hUl"al'jo pUl'a o IIllllO Jt.divo ('''lIilllt',
(~:t Ol'g'anii:t<:.LO do
pl'ogl"llllllll:t
da l":ldt'ims, en. illO }ll'IItl~O C '. er('i(:ios militan'
, da di tl'iblli~'i1o dll dutHI;!\O P .1"
(l!v('rsos SP1'\'I<;O da . cola, l QUIII<Jlll'1' OlltJ'O ii 1I1l1pto ('ull.
cerllClItl' :to hom an(laulI'll to do Bl'I'\'i~'1) C' ('olal'.
Art. 1ü 1.0 Ao C'OTl (·lho de in tl"llt' 'j o ilH'lIl1lb !o(lll II
admillistra<;itu
C'i('lltifiea ela c cola,
'lldo SII:t Ill'iyati a
nttribni<;ito:
• 1.(1 Formnlal' e tmbmcttcl' li aprl'('ia': <I (10 "O\'l'l'll<l 1'1'0
Jcctos de:
(l) Or 'amonto I' colnr'

*

1"

0

,

ORDEM

DO EXEHCI'l'O

instrucções
cola;

7Mí

':," 20

:'lc orca do eu ino e admi-

coneur o, no. termos elo pre 'ente re-

sobr« tudo quanto
conomia e ndminisglll'lT:l

exame

tudo

qu'

julgar

a

c concur: us, nos

da iti('u\,lI()
m lppa parll a
para o di VI r. li
la;

l

,I

bj cto lnutilí ado do ga-

c1Imprir toa
011 111 ttid

l

obrigaçõ

'llltl
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1!1.o Providenciar,
na parte uão prevista u'esto regulamento,
em tudo o que disser 1'PsjJl'ito ao regímen oscolar
t' :\. policia das aulas e dos diversos
p!ltabcl 'eilllPntol:l.
Art. lüf>.o Para fncilitnr :t org:mi.ll<;í\'o <108 progr.unnms do msiuo pratico li tornar efficnz (l proíicuu It sua
completa o 'cll~'ã(l, o cunsclho nomeará annuulmen te dois
lentes, um da sccçao de scicncins militare
e outro da de
construcçõcs,
como seus delegados, c tendo CHp x-ialmente
por doveres :
1. o Apresenta I' ao conselho IlTU projecto d ' distriblli\'i'to
dl' trabalhos de salas (' de trabalho» pratieos, obed '('011<10
ás nee essidades <las cndeira« II tIO. Ill':lHOR determinado
n'este regulamento,
e procurando
muntor 'lItJ'(' as diversas purtes do PDsil10 pratico () mais completo equilibrio.
Para a elabornçâo d'estc projecto consultanl OA I ·ntp. das
cadeiras, individunlmento
Oll Cl1l lima rl'1Il1Ü o 'spl'vinl,
cnju convocação solicitarú ao presidentes
elus RI't'I:ÕI'"

conformo julgar

mais

('O]]V

'ni -nt« ;

2.° Promover qll!' os progl':nnlll:ts
para OH divf')'SOR trsbulhes Rljulll distribuidos aos alunmos 1'1Il tompo }>l'opl'io,
que esses tl'llhlllho8 8(~jIlJllcstl'ictlt11ll'nte ('xo('lltndoB d 'utro
dos praSOfl quo lhes POI'Llmc:mn, fW Y\lll(lo lL distribui ·!i.o ge-

ral;

n. o Levat' ao ('onherim 'lItO ao ('Olh'elho (jll:tl'S(pltll' oircUllistll.ncillS oxtraol'dinarias
que importem
llloditi
(I Jl()
pl'I1S0 ou na e.·tensão do trabal1Hlf~, para qu
o ('o!l!Hllho
possa tomar
sobre u e!U;o aI:! ll('eCI\SHl'ias lJl'ovi(1C1H'ias;
4. o '1'0111/1.1'qlllwbqlltll' llH'didll. oxtl'aol'dillllriaH
em hlll'monia com o espirito
d' ~t artigo, COJlllllllllieaJl(lo'll,
opportlllllllll(1Jtll' au 'oll8l'lho de ill tl'u('(:ao.
~ li Jlico,
ERtlt t'IJIIJlJliiol i'lo <lu ('I'vi~o dllrltrll
um anilO,
sonuo
a 1l0111ca~l\0 f(·ita 110 ultimo
l'Oll clho uu julho
dI
('ada ItnIlO, ]l/tI'a q II possa ('OllHl 'lU' a torrHu'·~e (·m (,ti\'tl
!lo (lia 20 de outuhro <III allllO Jc.di vo B rHill II ,

·as'.

(',,\ I'ITIJLO II
('oll~t'lho de di l'i.lllnll
Al't. 1(jti. o () l'OIl, {'lho (I, (lilll'iplinlt
('I'll ('olU:!titllicjo
ptlo tI'l S otlicia(\
IIllliR
gl'ndwll!os,
('011\ I' dusllo
do ('Inu11HllHl 1L1l
do gl'adllac>i\o
:Illtigo,
•te, ou, elU igualdade
>
, mni
<tu' I'sttVI'l'elll

pI'p,l'ntl'R

BIt

s('ola no

(li/L

eUl

'I"

fuI'

no'

llH'tlllo,

: 1,0 U consf·llw • Ii 1',lul1ir"
lwlo ('Olllllllllld nt. li

voCal'

(til

11110

(IWIlIA,

1\

for
fim

llllllllllUlo

('Ou-

(Ii jllj Ar 0"

alunmó
poruria

.W

j."

1.' , ('rit'

a 1(11., d.'vIL se r imp» -ta a
011

dcíinitiv:

,

UII

111'11:1

qllal<jllel'

outrn

de

o

1','('1118,

quI'

·li.o.
A. (lulilwl,:t<;o.'" do 1'011. ,lho serao
mniuriu ti' voto , • TIl ola(',~() nominul.
~ :1.° t ) par 1'1'1' do ('t n 1'1110,(j,'\'itlallll'IJlI'

l'Il\'ol\'!t

.m

t

l'sta

I'Xl,11I

*

11o,

~.o

PI'Ú

1'(

üiottido,

:t1'OIll)ltlDhílllo

maudnnte
(1:1 I' ('ola, ao ministro
jll'llllt' lL appli('lll::W das rt,f. ridus

.la
da

tOI1l:lIla,

g'lll'rra,

nta-

fundam,

do

infúnn:u:,L()

dr.

por

com-

q1l '111

ll!'-

lWlla~.

L\I'I'll'L() III

Art.

l1i7.0

U cum "lho

nu nduntr- da lo('ola

('01110

do nnuunlmento
(lo thr ourelro

('I'I'('t

('I'nlloIllÍt'(j

" I'01llpO

to

COIll-

110

Jln',id, nte, dI Ul1I 1('I!t{' nomeu!,(,Io oon elho II.. in trucção,
como íis ai,

li

elo

rio

(lo

cou

1'1IJO "('o)lPlllieo,

I'. te

nlt imo '1'111voto.
, 1." () l'IJll olho ,'('OIlOlllil'o
l'OIlH'I'!t
a. O.·CI'I'('I' :I, ,'nas
Ilua,
fll~(,I'O(,
no
din 1 II, julho .' r -une unlinnrinmente
v ';",':,)po!' 111\,;", e
traurdiunritun nte toda a \,1;",
'lU'
I) pr!' idento
dpt -nuinar.
por
(lo ('011 elho cr:to tom:lIla
.' :!.O \. IIe lib
llllliol'ia dI' volo .
.' :1.1J Em lino

,I tinal!a:;
la (li

tl'ilJlliII

II

]ln'('011

r p rli

':iII
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. 4.° Adoptar as providencias necessarias para assegurar
a pontualidade na arrecadação elas receitas, a boa fiscalisação nas despezas, e a legitima applicação r conv niente
«onservaçâo dos objectos pertencentes
á escola;
5. ° Vigiar pela devida conservaçao e conveniente aproveitamento elos edifícios e dependencias da c cola ;
6.° Submetter ao conselho de instrucção quaesqner propostas uteis para ti. administração da escola.
CAPITULO IV
Conselho

administrativo

da courpauhla

de al11111n08

Art. 16\).° O conselho administrativo
da companhia dl~
alumnos 6 compo to do commandaut \ da mesma l'ompanhia, como president , do mais graduado dos aubnltcrn S,
como fiscal, > do thcsoureiro, servintlo de sr cretario, sem
voto, o secretario do conselho economieo.
§ 1.0 O conselho r uniriL cm SPHsão ord inarin <l . cinco
em cinco dias, \ cxtrnordinru-inm mt« todas as V(,~!:l'H ([11('
o presidente o determinar.
§ 2.° Sao upplil'ltveiR ao conselho administrativo t\K disposições dos ~~ 2.°, 3.°1 4.° e :).0 (lo tll'ligo 168.°
A rt, 170.° Ao conselho udministrativo
compet :
1. o Sup zrintcndor na applil'açuo das verbas
tinndns
a rancho c fardamento dos alumnos, (' a to(las as mnis dosppzas privativas
da companhia ;
2. o Organismo em rlc vida forma as contas de de JH'z:t;
:3.0 Elabol'!Ll' tab llas para () rancho dos nlumnos, ubmettendons
tt npprovncno elo C0ll1111IllH1antp <la escola j
4. ° Adoptar :ts prnvidcncias nC('(\RllllJ'iaR pltm II boa Iis'alisação nas clCSp<'ZIlS, (' p:lra :t 1(~~iLilll:L applic:I<;JLO • COIlveniente ('OrlRCrvHçito do. ol~j('doH }w!'!c'nc(mics ao afllt. )'tt·lmrHmLo da. ('ompallhia ele alullllloS;
f)." Propor ao eOIllIl1:tndnll LO <la mwola qna('l:!(l'1('r }Il'ovi<ll'ncilt~ qu julgue do ttLililla(h
para a boa IIdlllinisft':t 'ao
da cOlllpanhia.

a

'1'1'l'ULO

\'11

CA pr'l'l 'LO

I

Hls"OI'I~'(I('!1 dlH'I'~lIs

Art.

171.'1 lIavcl'lÍ ll/l ('Reola dois cIp. t:walll 'fI (os, 11111 (h>
t outl'O dI' illf';lll(t'ria,
amImA soL ll~ Íllllllpcliaf:ts

(,lwallLu'ilt

UlUlEM ])0 EXJWlTl'O

'.":!()

ordens do commundunte da .ompanhiu de alumuos, e quarenta cavallos dcstiuados ao serviço de in .trucção dos alumnos.
um ~eO tI tacament
d cuvallaria comprchendcrá
"Ululo ..argento, doi -abos, qua renta soldados, um clarim
um ferrad

1'.

O destacamento
de infnnteria terá o numero de cabos e
soldado' necessarios para os erviços geraes do aquartelamento
mais dcp -ndencia da scola,
dois cornct iros.
s 1.0 As pra~as de cavallaria . erão sp cinlment destinada a trato dos cnvallos, á limpeza do a1'1'.ios, aos
.erviços d in 'trucçl\o táctica 110 campo . de equitação
no picad iro, e ao forn 'cimento de IIUlIL uuarda ao qllartel, nao pod ndo er Illpr 'gada,' 11'outro serviços, salvo
cm ircum stuncias exc pciona. -s. Os cabos r soldados de
infanteria
s 'mo espuciulm ente ,h·..tinadoa a s rviço da
ompanhia de nlumno , limpr-zn do corrcame e armamento
.mprcgado nos sxcr ·i(·io::!militares, alem de outro' sorvi<;0 qlw >lu}>.riortu nte lhe '<:jam d .terminado ..
~ ~.o O' cavallos d ,,,tinado'
ao . '1'vi('o dc ill trllc<;llo
do~ alUlUllO' s 'r.lO s 'olhi(lo' entre II p rt 'nccnte' li e',
eula pn\til'a tl' eavallarin, c a ,'na )'('llo\'aç. () f!lr-su-lIa anllualm '11t0. por UIll qllinto (lo 'U pfl'ectiv() ua PS 'ola do
C,- ·I'cito.
~ :Lo Os cavallo' r 'cpbido,' tlnlluaIJl1l'ntt- dI \"1ll t·1' <le
i a oito iUlIl(h. llO:t t'ollful'maçâo l' I'obul'tez,
utJich·nt·
~t'au de 'n ino,
serem i, 'nto' de manha ... ou (l·feito'
<{lll' o tornem inhaheis para ti I·r\'i(·():t (pt· 8: o (I·"tinados.
~ .1.0 O '1'\ i '0 ('linÍ<'o (los solíp ·(1· ,.:erA (1 'l'\ 'mpenhaflo
p ')0 YI'Íl'rinal'io tl ' lIIll (lo' t'orpo tia :,;uill'lli 'ao <1(' Lil'bo:t.
ArL 17~." lla\" 'l'.t na 1':3cola UIll t 'lt nte de I'avallaria,
('li ','\l'I'Lg:ulo principallll
ntc d· l'otl(ljuVHI' o ~·t)Ill111antla~t
da t'omp:lllhia (II alulIlno
'lll tndo o <III
di 'er 1'C p'tto
ao tl'at I <lo ('avalio, ,l lilllpl1.a. • ('011 ('1'\':1 ·i\.o tIo arreio',
hCl1l ('omo :l Jloli(·ia. di. ('iplilH
• /l ~ io da pnt<:a d '11.vallaria I l1l l'l'\'j·o lia I'. ('ola, I' (lU <'ntral':í lia I' {'ala para
II. ndmilli traça"
,lo r:tlIcho da )lra"lI clc..ta ':lIIa .
~ tlllÍI·O. E t • olli 'ial )I01I('l':'l I' tal' II tlll':ulo na c.'cola
at '. 1I1Il anrlO, (. <It'Vl' t\ati fa;t,pr ;i
cOlldiço
II)

'1\'1' o

'IU\

o (II

na

.11'111, ;

b 'I't I' p<,l, llH no I tI" allno d hom
l'fl't'ctivo 'r\'i~o 'OIllO IImád '
c) 'I, r hoa' infnrl11.l t, •
Etnfl't:luto Itllml' ( I'n ,1,· hll'lIlll( nln, t' t nflkilll tllll (Ii'I
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reito a todos os vencimentos
como arrceimentarlo
l' a subsidio de residcncia eventual, durante os mczes ctlW permanecer na escola, se nfio pertencer a regímen to da gU:ll'nição da capital.
Art. J '/3,° No principio do 1l11l10 lectivo serão distribuidos aos ai umnos (lue pela primeira vez su matriculnrcm
exeuiplares dos regulamentos
de serviço interno ela escol»,
que conservarão
cru seu poder durante li sua pel'manõn('ill

n'ella,

restituindo-na,

no

elo cursn, ao counnnndanto

fim

ela

companhia,
r
ArL 174,0 E obrigntoria pUl'ft todo:; OH alumnos a ;t('cl'li
sição de um exemplar das liçõ,'s lithograplJadaH
elas cadeiras do . cu ('U1'SO, quando as h:\ja publicadus p ola P8CO!:t,

com anctorisncà» <lo conselho de ins! 1'1[(:<;110,
§ unir-o. Pura e: ccuçso do disposto ,,'(';;t(· lll'tigt),
verá na Iitlwgrnpllia

ha-

l'Ol'l'müp com o ('OIHil lho

nma conta

cconomie»,
entrando u'r-lla ('OIHO l'C'('C'ita o prorh« tI) (I;.
venda das liç(J(>li lithogrnphnda«,
e corno d('spt·za o <[lHO lo!('
despender com () trahalho (111 lithogl'llphill,
pn}!t] c outro.
accessorios ,
Art. 175," As illljlol'lalleillH
ti pagnr pOl' IJI'opinal:! <I"
matricula, diplomas (hO premio,
('Hl'tllrl
I' ("ll'ticlOtOs dos diffcrenteH ('lll'SO!! da t'ficola do nX(°l'eito HP['aO tUi <Ju" ('ulli'ílllln
da tabclla n,O ~, allllloxa :t ('~tc regulamento,
uni('o,
As pJ'opilla:s ::;el'ào pngll!:l P!ll dUIl~ }II'O,.;tll<,O( e~,
uma no aeto da Hwll'i\'uln
P 01ltr:l itlltLlS elo f\C'1I <'11('1')'['11
monto,
Al'I. 17(;,0 Alem <10 lilI. illO ohl'igatorio, () go\' I'lltl !lO.
d r:\ tlnC'to!'i,,;ul', lllP<li:tlltlo proposta
do ('o}Uowlllll <le instl'lll"
ç
qur haja na (~('tdn ('()llf(OI'(')I(,illi:l
]lubli('II:-i ft'itll. Jlt'lo:-i

*

(l,

ou !t>nll'!:l (Oi, iH Illll ~('l'\'it:o
)III (\Iwolll,
OH pOI' indi.
tl'nnltoR
:'I lllt>, II}:), Holl)'p :t:-iHUmptO!i illl]lOl'tllutc ..
1Í!l ::H'it'lI{'ia
Illilital'p:; OU (!t. ('011 (l'IH·tlUO l'i, js

ofli('incl:l

viduOR
rclativos
e millll

(0.

,

AI't. 177

altllllllo::! li\'}'(lH OH (JI«', 11111'11
'IH t·i:lPH dI' untra
('st'ola,
!lU l'/ll'II a t'.'(·('H(:lio rio di pmdo
no :II·ti~o nO,H tl'p tI' I'Pgulamonto, hnjam (1" fl'P«II\1I111l1' I obtel' IIppI'O\'Il('ilO (111 d(t(>l'lIlilllld!lf!
('Il(l(lil'll. tia tls('ollt 110
'I'('ito,
1,° Ol! 1l11l1ll1l0
li, 1'(11:1 (' tlll)lIj
oitof! li 1'I'(olJlI!'lIC'ill (
prova!:! (ollcol!tl'('s da ('adloil'lI ou (':!I!l i 1'11 <Jllto f'rc'()lIIIJltll!'1 III,
tl'H(ll) ]Iam (001(111
Hllla Hill qnll(I!'o
t't!]lcI'inl
di lI\'lt1iu(.;t(),
('
IIilo }lOclt'IHlo 1'1'1' a(hllitticlfJ~
a 1° :IllHO dI' (':Ic1u
11111/1 d'plh .
se tiV('l'l'lll
tido nos 1'\', p'°t:t.ivo.' t)'Hlllllllll~
dI ('lU!.' Hill dOI!
grupo!:! A 11 /I, ('oLa dlo 1I11·rito illfl'J'iol' II 10 \ alol't'I:!,
('omp]pturp'1ll

*

,0

'011 i(lnl'lI(lo
aI~llnH ('UI'80S

• '/lO

p,

(>

7(jf

Olmj~~f DO l~XEI{( '1'1'0

S

2." Perde o anuo o alumuo livre dI' qualquer cadeira
d 'r vinte falta ;t nula e mai rerviços csvolares relatiVOH a essn .ad sira. Quando o alumno frequentar fit', parte
uma cadeira, o IlUIlHJl'O de falta que lhe farâo perder
o anno será fixado ante da nberturn dn ' aulas, pelo cons lho de instruo : o.
§ o )s alumno
livr
({lle ohtiverem
approvação 110
I'. ame dI uma cadeira lÜ\O t rao classifica -ão final relati-

CJIIO

a

a.

va, mas ser-lhe: -ha

m

*
*

p'l sada c rtidão da fr 'qu neia e exa-

a r '<lU -irnm.

quando

4.° Os alUIl1110

livr

suo dispen: ado,

do aquartela-

monto e 0.'('1' i ios militnres.
fl.o Para n matricula de Ü'S nlumno:
indispnnsnvcl
IiI' ncu da 1;(>01' unia U, gu 1'1':1, a qual 'prA oliei lada por
iutcrm dio do cstab ,I acimento rei ntifico em '1'11' psi iverem cursando ; 1'Ilra (), alumnos .lo ('II1',,() do estadu maior
far se-hu <l matricula !'i gllndo a' disposiçõ '8 d'c~t, n'gulalllt'1I10 ({III' Ih(' diz(,1ll 1'l'spt.>ito,
: Ii.I) lIav 1'11 um lino P.1Ii}l cial ,1(' 1Il1l11'il'lda para o
allllnno livl'('.
é

( APITl LO JJ
1)i~I)o>;i

'IWS

tl'Ulllllo1'll1'

Al't, 17 ,0 () pr'~ nt~ 1'.' '1I1111111'1Ito ('I'Ú po ,to ('111 cx no anilo lU'ti\'o d 1K\Hj-l ~)7) ('Ol1l li' lllodifi(':I('() ti
illlli '.ula!! 1\0, I\l'tig-o .I gninle"
.\rt. 17H,n Os alulIllIo
Illilitar.·' '1111', (III :!~) cl agotilo
(II I.! t, c lavlllll ('0111 li('I'II1':1 csp l'ial pura (I-tudn fr(',
Ijll ntando
na ( cola pol."t chlli(':!: nCI\.l·llIi: 1'"lylt'l'hni('a
ou na Ulli\'I'I':-idlHIt>"
('III' o prl'pllralol'io
,III 1I1'lUas d.
I'llgl'lIhl'l'i:l
011 (l.. artilherill.
pOli, rilo JIIatril'nlal'
I III) CI1I',..O
W'I'a.1 tia ( ('ola ,I" t' 'I' 'ito liclIIlIlo-lh,
g-arnnli(la
a 1Il1ltri"ulll 110 ,'UI' o ,II' arlilhl')'in
qll8ndo II oli"itr'JJ), c ('om·
plot/ll':ltn lIoH :111110, h ti,'o d, 1 \1:1_1 lI! 011 (Ie 1 !I,11 '\\;, " l'L'f. ri.1.) ('(11' (I pr pnrllt ,rio 011
li
('IIII1)1Il'larelll no anilo Ipl'lh'o ti.' 1 !1~1-1 \ li.
Al't, 1 0.° • () :111110 I div(I di' I '\lIi-l ~~17 ~"I'Ú (Ii 1"'11:-u!1a pnl':L a mal ril'lIla lia (, ('ola Jo (' .·!'('ito II :tppI'O\'a~'ilO
na l';llkira
(I" mill('!' logia C olllgh <lo ~lIr () ]Irl'paratorio
sla\wlp<:iclo
TW!o (l('(,'rl'to (I. ~ I (ll! II te III uro II. 1 \l:>.
: 1I11ico, O allllllJlO
C(II' t'1l't'ctulln'lll 111. fl'i!'ldll
!'nt ('onfOl'llli(I:l<lc ('Om (' U' artigo) tI 'pr.lll fi' 'III lIta!' :\lplt lias

<:11(', II

lll:tt"I'i:1

Ir,lII

t"1I111O C(1I'
tinado ,

o

itlll'inlllf'lIfe

I,"

na (

:11111(1 elo ('III

'1IIa 11.,. 'l'I'!'ito

I' ao JlIt' 1IIi1

'III

1"1'.111 cip -

LI t

lH ('ial

ti
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Art. 181.0 Para a matricula. no curso ele cngenhoriu
civil e ele minas será dispensada a condição de terem sido
classificados no primeiro grupo ou classe, a todos os alumnos que completarem
o curso preparatório
até ao fim du
anuo lectivo de 1895-1896.
Art. 182.° Aos officiaes qu , em virtude do § 2.° do
artigo 85.° do decreto de 23 de agosto de 1894, foram
nomeados lentes, será applicavel o disposto no artigo 40.0
c seus paragraphos d'este regulam I1tO.
Art. 183.° Os quatro actuaes 1e11t !:! adjuntos elas cadeiras 11. a a 18. a farão parte do conselho de instrucção,
po·
dorão ser nomeados para os jurys dos exames. Estes officiaes eles mpenharão
as funcçõe
estabelecidas
no artigo
58.° d'este regulamento até <'lS primeira
vacaturas de I ntes, cm que serão providos sem dep ndencia d
oncurso,
em harmonia com o disposto no artigo 40.0 do pre nte
r guiamento.
Al't. 184.° AOH actuaes secr tario da .scola e instructor
de equitação 6 applicavel o dísposto na primeira parte do
artigo 43.0 d'este rcgulamento ; au actual cirurgião da t't:icola é garantida
a p nnnncncia n'vlla até ao posto d· cirurgião de divisão, o o actunl mestre de gymnuatica (I ',,grima continuará ministrando ('sta instrucção, tudo m harmonia com o P" ceituado 110 artigo 84.0 c seu § unico, da
carta de lei de 13 de maio de 1896, c no artigo 14.0 • eu
§ unico da carta d lei da mesma data, que modificou algumas disposições d' ilq uella lei.
Art. 185.° Aos alumnos que fn-qu ntaram a S 'ola do
exercito no aDIlO de 1805-1806 serão applicnveis as disposiçõ s do artigo 14/1.° d'e t r guiamento.
Art. 1 G.o Ü commandant e o cons llvl cl inHtt·l)(·(;u.o
adoptarão
as pl'ovid llciLUi lwe 'i:isiu'ills para O' 'Ol'!' 'r aos
cnHOS não PI' 'vistos n'este l'l'gulallwllto,
slIbm ttcnclo-as
:t appl'ovaçào do ministro da guerra.
Paço,m
20 d' agosto do 18%.
JOlié J~ t velo dll

Jllo)'aes Sarmento.
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1

Vencimentos annuaes do pe soai da escola do exercito,
a que se refere o artigo 68."
Soldo,
or,len"dH
QU prl'l

Commauduute

. . . . . . . . . ..

Da patente

!H;O.,iOO() rúia ou a da pau-nte. sendo g('Jll'ral dr
divisâo.
. A da patente.
. ()OO~()()O fI'·ie.
de Idem.
..

Segui.do r-ommanduute ... Irlem
Lente, oflicial cio exercito .. Idem
Lente, eugenheiro
civil (!t) Ordenado
cutcgoria
1~Ots(X)O réi i.
Lente ndjuuto,
ollicinl do Da paten te..
.xCI' .ito.
Ordenado
delloelll .
L '1I1e adjunto,
ngcllhciro
civil (a).
cntegona.
I
Iuatructur de cquitaçâo ... Ih pntcn t '.. ;;()()~OO() réis.
ld .m.
Instructor
ti
c~gl'llna
c Idem
~
gymn!\·ti(·:t.
I aIiO~()OO réi
Cirurgião.
. . . . . . . .. . . J II .m
S ecr stario da escolu
. Idem. . . .. . 3{)()~f)O() rúis.
Commnndunte
da iompu- l deui ,
1 Idem.
nhia. de nlumnos.
li50-'OOO réis.
Suhnl t -rno da compauhiu Idem ....•.

d al umnos.
Thesour
iro
Secretnrio
do

0011

elho

(0

·.···1 Idld

Idem ..
ld '111 .. , ..

(I.

m
m,

nomíco.
Ol1icial da hibliotlu
Uunrd: portão
OUI\rda .......•....•.
" rvent

Jd('JlI .. , '" ,10('111.
Do posto . . .. lO~~O(}O r,"i
ld III ••.••••
72 ()l)O réi
Idr-m
Idem.

CII.

.

I
I
1111

li) ..\ ( tt' 1"1111 •
fte obr
IlHUlil·~'
lo ~c (·&t_gorl".

tI

Irult I ",1.1unlo que est h e retn no qUIl,Jro -Io cüfl'o ti" t
minA,
{ln' JI o I'tl" mini t tio d • (J\Jt& I'Uh1JtA
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:!." - Smelaria d'eslado dos negecies da guerra- Direcção gml- 3. a Repartição
Tendo-se

suscitado

algumas duvidas a r speito da xegeral das escolas para praças de
pret, e sendo indispensavel
evitar que qualquer das determinações
do «itado regulamento
possa ser differentemente interpretada,
manda Sua Msgestade El-Rei declarar o seguin te :
1.o A matricula no primeiro curso das escolas regimentaes dos corpos das differ ntes armas, só é obrigatória para
as p.raças de pret, durante o tempo da recruta, com as
excepçãcs previstas pelos artigos 7. o e . o do regulamento
respcctivo ; podendo comtudo as praças promptas continuarem na frequencia do referido curso.
2.0 O curso elementar a que e refere o § 1.0 do artigo 8.0 é a parte geral do primeiro curso que vem descripta no artigo 27. () do regulamento.
3. o O exame do prim iro curso compreh .nde sempre as
duas partes (geral e e p cial), ficando ao critcrio do jury
a escolha da parte sobre a qual mais d moradamente
deverti interrogar,
como d termina, o § 1.0 do artigo 45.0 do
regulam nto.
4.0 O exame de instrucção primaria el mental' (ou qualquer outro exarn ruais superior) não dispensa o exame do
primeiro curso, porquanto só este é habilitação sufficicnte
para a promoção a prim iro cabo, como determina o artigo 3.° do rognlamcnto
para a promoçao aos postos inferiores do exercito.
5.0 As praça
qu desejarem fazer exame do primeiro
curso,
nao estejam matriculada
na
'cola I'('gim?ntal,
deverão solícital o do commnndant
do corpo, por interl~edio do re p clivo commandante
de companhia ou bate-

cução do regulamento

rIa.
G. o O prures 01' do s('glllHlo curso, que pelo artigo 55.0
é encarrcendo da bibliotheca, nao età di pensado de serviço algum durante o tempo qu decorrer d 'do a terminação do
. am .s do r f rido s gundo curso até á abertura do mo mo 'lIJ'~O no nnno lectivo immediato. ce tiver
de sair paro féra do corpo, ficará a bibliothcva, .dul'aDte
li sua 1\11 cncin, a carco do director
da
ola regun ntal.
7 o O § unico do artigo 44.0 'laram 'nte xpli('a como
1

'ij

e faz a ub tit\li~'ào do vogal' dos jurys indicado'
ido artigo, d('v'IHlo, port:lllto, qualldo o profe
R('gun(lo curl'() • ·tiver fóm do corpo, proceder-'
d ·terminl\ () citarlo
unico.

~ll

no re01' do
como
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8.° A exigencia do § 1.0 elo artigo G7.0, relativamente
ao attestado passado pelos capitães, não isenta o corumandante do corpo de informar, na nota de assentos, que terú
de acompanhar o requerimento, tudo quanto entender por
conveniente a respeito do requerente e dos documentos
com que intruír o seu requerimento.
9. ° Continuará a constituir receita para o fundo especial
das escolas regimentaes, a importancia abonada pelo commando geral de artilheria, pelos invólucros dos cartuchos
detonados nos exercicios.
José Estevão de Momes Sarmento,
Está conforme.

o

direotor geral,

ECIlE'fARIA 1),ES1'AUO UOS NEGOmOS UA GUERRA
12 DE BETE1\1BRODE 1896

ORDE1U DO EXEROITO
(1.a ~eri
Publica-se

ao exercito

)

u seguinte:

1.o --lJccrclos
Secretaria d'estade nos negocios da guerra - 5." Ilcllitrlitâo (Ia U1rctVO aeral
na I'onlabiliiladr publica
sande da auctorisaçâo
cone diria ao governo no n. [j 4. o
do artigo 7.0 do decreto com força de lei de 31 de janeiro
de 1 !)f) c do (lHe se I'.·ÜÜIIP no § 1.0 do artigo 1.0 do decreto de 2' de junho do m mo anuo; tendo ouvido o consclho de ministros, nos t irmos do artigo 50." do regulamento g rui da contabilidade
publica : hl i por bom determinar Ilu das i'Obr:ll; dus verbas au -tori adas 110.' capitulos 2.0 \' f).o <la tab 'lia da dcsp ';r,:\ ordiuaria do ministcrio
da gucrra para o exercicio de 1I:H)6-1t!!)(i, se transfira
dentro dos mesmos capitulo
para uquvllcs artigos cujas
lirplidat'ocs se mostram 'llPCI'iol'\'s;is auctoris.r 'oes, a quantia 11c ü:50U;OOO l'l·i~ (lo adigo:L
para O 4.° 110 capitulo
~.o, e :t quantia (!to l:OOO·)O()() I'{·i do al'figo 15.0 para u

1 D.o 110 capitule :)."
() }l1'l'si(klltc 110 cons lho dI' ministros, mini (1'0 l' secretario ü'p,;lalltl <lo: IH'gol'it)s lIa f:IZl'llIlrt. l o mini. tro (' secretario d'e nado (1m,lwgocioi' c1aguel'l'a,:t. sim o tenluun «ntendido
e f~\l:aJn {'.-('('1I1al·.1':1I:0, '111:10,1('juuh» d . lr'!)(i,
J~1'I!el;to /lar/o/pilo Ililll::.e JWJ(:il'lJ
Jusé EMev<i1J

PEI.=
dll

MOl'aes

Sarmento.
'melaria

d' slallo dI) lIr~ol'io. da gurrra-UíICf~

o gl'ral-6.alh'parlitão

'1'0)1(1" a • 'llt'l'it'lI 'ia dl'lllulI tmll!) <I indi PI'IlS lbilid:ulc
UI; modific:l1' alglllllns eln di po i"IH'8 ('II11licla 110 decreto
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de 19 ele maio

1." Scrie

de 18D4; e sendo conveniente

reunir

em

um só diploma, completar, hurmonisar e definir as regras
que devem presidir á constituição c competcncia rlas diversus juntas de inspecção de saude mili tal': hei por bem
decretar o segninte:
Ol'ganisa.,.ão

das juutas

de Iuspccçüo

Artigo LU Os serviços de inspecção
cito incumbem ás juntas seguidamente
La Juntas districtacs ;
2. a Juntas regímen taes ;

o.a

Juntas

sanitariu

do

mcnciouadas

xcr-

:

hospitalares;

-I." Junta superior.
§ LOAs juntas districta '::' ele iuspccção serão composta"
do conuuandanto
elo districto de recrutamento
t' 1'\'8e1'\'1I,
que será o presidente,

e dos dois cirurgiões do rcginu-nto
district«, ou, lia falta d'ollos, (IP
dois cirurgiões militares nomeados pelo ministro tb g'\llJTil.
§ 2.° As juntas regimontaos de inspecção serüo formadas pelo eommnndante
l' pelos <lois eirl1rgiõ\'s
do l'orpo Oll
correspondente

a cada

estabelecimento
cru (Lue dlm: se reunirem OH (iue n'ell«
estejam fazendo serviço, podendo ainda lunccionnr
com
uni, quando haja só (;'88(' OU o outro não pUi'isa absolutamente comparecer
por motivo do serviço ou ele doença.

§ 3.0 As juntas

hospitnlnros

do inspecção

:;erfio cousti-

tuidas:

a) Na sédo da I." divisãn militar, pelo cirurgião <1(' divisão, qlle será o presidente, l' ,lo cirurgião dt' brigudn t·
pelo director 0.0 hospital militar P .rmaucnto ou pelo dil' 'eLor do hospital l'egiment:tl d· Bl'lom, clInforlll> o cstabclecimonto cm 'ln . a j nllta se reunir;
ó) Na sód(' da :.P {1iVi~:léio
militar, pelo cil'llrgifto de divisão, qHo sení o p1'esi<1'lltt', pelo ('il'\ll'gião de hrigada l'
pelo di1'(,('tor do hospit ai militar ]>prm:1llcIlLe;
c) Nas f:d·d(·sdas :!." (' 4.;\ (]ivisl)l's lllilit:t1'('~, pdo .jl'lll'giflo (jp (livi,:1o, fjll<' Rf'l':í
pl·('sitlPlltl·,
}ll'lo ('irlll'g'iao do
urigada (' JH'JO ('il'lll'gi:ín lllnis gralluflclo (' :l11tigo Olll li 'r.
vi<;o 11a Juval idad(' ;
<1.) Fúr:l (ln :;ó(l(· das (livi:ilivK IlliliiHl' 'H, qllando Jlaja 11015pital militaI', lH'lo l'Íl'lll'giao illi:l}ll' ·tOl', Jll'lo direl'!ol' do hOI$pital e pelo cirurgiao mais gl'adll:l<Io () antigu l\lll ';(·l'vi)o
na localidade, se (l huuver ... '.\0 havendo senão os doi:; primeiros eirul'giocs, presidirá .l junta o eOllllllitndallt\' militar;
1') INll'n (1:18 sl·deR das divi. iiI' lllilital'('s,
([\11111(101\21.0
(I

1.~~cl'ie
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haja hospital militar, pelo ci rurgiãc inspecto!', como P residente, c pelos dois cirurgiões do corpo ou estabelecimento
da localidade, POd<'IH10 fuuccionar com um só d'elles, se
não houver outro ou elle estiver ausente ou impedido, mas,
n'este caso; tomará a pr .sidcncia da junta o commandantc
militar;
f) Nas ilhas adjacentes,
pelo cirurgião inspector,
que
l:wd (:) presidente, \.l pelos dois cirurgiõ 's do corpo, podendo ainda funccionar com um Sl'~,quando o outro ('sti·
v r au .nte ou impedido, mas, u'cste caso, ou não estando
presente o cirurgião inspector, a junta será presidida
pelo
commaudante militai',
~ 4,° ...a falta 011 impedimento de qualquer dos mem
bros das juntas a <111('SP J' 'fel'l' o parugrupho precedente,
t'lltl'ar{L na com)lo:,;jl:ão das 1ll1'"llI:1S (lI11'ln kgalmentc
substituir o ausente uns dcmuis fUllC<;ÕC,; dl' serviço a seu cargo.
~ os cn 'os na» previstos !lO pl'l'se!lte
decreto, o eirnl'gii\o
em chefe do exercito ]lI'opor;1 as ndcquadns providencias.
5.° A junta superior
dr snudo militar St'l'<Í. formada
pelo o- mernl d« divisão ruais antigo e pelos quatro cirurgiões mais graduados
c antigos,
todos na -flcctividarl«
<Lo
SP.l'\ iço e rcsid 'n«'s no continente do l'\:~i!lo, com ('xcluslw
do' que tl'nham formado partI' <la junta de cl~ja opinião
houvcr 'fi d conhCl'cr.
T

*

CQIIII)otCllcill da junta"

de inSl)CcÇilo

A,'L ~.' Cnmpde !iH junta' cli::;tl'ictae~ a in:-;l'ct'~âo dOil
ma!l('('bos
rCCP1H:l('/Hlos pam o sel'\'i('o militar,
nos tl'I'mo"
da Ipgi~lac:iio s~hl" os 'eryi~oi:! elo I' 'Cl'ULalllcllto do CXP1'citl)
o da al'Jun(Ia,
Ad. :3." .\' jUlJtal:! l'cgiull'lllaes
c'ollllwtc, al<'1ll da in,'l'cc
t,lào dos 1I1Hm,(·ho a (1111' !le 1'd'l'l'l' o :ll'ligo anLt'l'iol', ([u!' se
arr' ('lll:u"1ll !r)l'(t <lo periodo elll que fUllecinllcJIl as jllnta"
disl:-idac.
a da" lH'lu;a liU(' ,olit'ital'plll ii :;lla l'l'I11LlIliss~w
'
I'
!ln d'l'vi<;o , <; a dos COIllpc'Jlidos, su 1)Htltuto;
y~~llulal'lo
.
Ar!. .1." .\s juntas llO~pitlllal"'s ',Olllpct ",n 11 ln pcc<;ops
p:ll'a Jn'()m()<;al)~ IllIHL:\Jl!:a ck 110stlllO (' IlCen<::t pO,r lIlOtivo de lllolestia,
a uos oflici:ll's c pras'a'
d '~hnada
ao s ·n·j~o ultl':tmarino, as das prar'a cm oh et'\'a~';~()nOI;
hospitaes
militar 'I:! pl'l'I1l:lncut'"
nos t '1'IIloS <la tab 'lia
para uso <las junta
<le inspc'l'~:W que til~ parte dr) dCCI'f'to
d,~ (i dr' <Ig()~t() de 1 !Hi, c toda' a' mais que pela becn"
tal'ia <la. gu 1'1':\ lhes ~jalll clct •..milladas
$} 1." J\ juntlls ho'"'pitalarcs ('ompdil'll (alllh~ III 'clllhoClll'
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dos recursos apres -ntados contra UI:; decisões das juntas
districtaes
c regira sntaes, nos termos da Iegislaçào relati a
aos serviços do recrutamento
do exercito c da armada,
~ ~.o As inspecções
para prolDoçao c mudam-a do dl's·
tino dos ofticiaes suo da exclusiva competencia
das juntas
hospitalares que fuuccionarom
nas sédes das divisões militares.
Art. 5.° Á junta
upvrior compete
.onheccr das opio
niões das juntas hospitalares,
quando os interessados
(I
requeiram
ou pela secretaria da guel'ra seja detcrminndo,
nos termos dos paragrnphos
seguintes.
§ ].0 Os officiaes combateutes
e nau combatentes
elo
exercito podemo rCCU1Tl'1' da opinião das j untas hospi talares:
(t) Quando essa opinião importai' a r .Iorma, 11<1.0 havendo
o int .ressado requerido para ser pr 'sente á junta para
mudança do deetiuo ;
b) Quando 1L referida opinião importo a continuaçào
no
serviço activo, tendo (I intorcssado
I'C(11111ridoa rr-íorruu,
011 no sedentario,
tendo solicitado o julgaml'nto
de incapacidade para todo () crviço.
2.° O ministro (la ~llllrra convocará a junta superior
para conhecer das upiuiõcs das juntas hospitalarvs,
sempre que u entender
ne .cssario e dentro do PI'IU;() de oito
dias, a contar da data da entrada du proccssu rcspcctiv o

*

na secretaria da guerra.
Art. 6.° Ai-! juntas hospitalar 'H \. superior,
ante til'
pronunciarem
a sua opinião, poderào
rC8olv('\' flll(1 o"
i11Sp ceio nado
twjam i:luhmcttidos a ol!:-:crVH(;lW rcglllar
cm um <lOiS hospitaos milital'('i'!, quando se trat· de (loeui)as qlll' d 'maIHh'm d('morada verin.(·;t(·an.
~ unico. A ()o~crva~ão sel'1Í. acompanhada,
pelo meJlo ,
por um dOi:! 1l1l'mOrOS 1\l dico!'! da junta,
f}IlP dirigirA
u
8ervi~0 do clinico O!l ('linicm; d' ,lia \IlCl\l'l'cglulo .
O ministro
e Sl'cr 'ta rio d' cHtado do llcgol'im; da glll'l'ra
assim o tenha entcndido I' fa\,a eXf'l'II l:u' . P:\('o, cm 1U de
setembro de 18\)(;. = In:I.
.José R.~/e!;ão dI' Mume/; ,SuJ"

Iltento.

a

C01\l a jlH;P('\'~:l() SHllitllri!l V;L(' ('(lIIH'('ar, 110 }l1'O. illlo 11)('/1,
er c.·(,(·llt:Hlo o 1\0\'0 "('glllnnH'lIto dl1~ :<l'l'\'i(:(1 (lo I'l'_
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crutamento
(lo c." rcito e da armada, que colloca sob a dirl:cçao ou na dep sndcncia da auctoridades
militar
as
diver ..as 0P('l'1\('o's do me mo recrutamento,
afóra o r ,censeam nto C dietribuição
dos contingentes,
Na sxperi ncia dos novo, prece
O' e tão directamente
int ressndos nao S,'IIlH'IÜ<' o ln-ilho e pro peridade das instituições militares, como o credito da 'corpora~oes
funccionurios (lue mais directamente
têem a seu cargo a execuçuo do referido regulam nto.
Por este motivo determina Sua l\f.,O'('stade El-Rci, pela
secretaria
d' 'st:Hlo dos J\('go(·ios da gucrra., (llH' os genvrnos couunantlaute
(Il' cli\'is:LO p c'il'urgiao
em chefe do
(' '('I'('ito fncmu ('on, tnr aos suburdinndo-, a quem couber
c!Ualcl'll'1' pal't(' lia ex 'Cll\,'tl'l do rl'f'l'l'ido }'t'glllaml'uto,
('
desienadumente
ao,' comuuuuluutes do di trictos <1(. recrutamento e 1'\'. erva, (' ('irul'gior'
que formarem
parte dus
junta,
cIL' inspcct;ao, qll' o mo mo augusto enhor .ontia
([110 dcdit'arao
:1 t'!'H; S 'rvi\,'1l todo o s u zêlo, proíi ·iC'1l'ia.
t' impnrci.rlidndc,
'l'l'to ('111 qU(' cada UIll terá o maior 'Illp 11110 "1Il honrar II:1S fllllc~oes II, cu ('argo o brio pl'opl'io,
"lul>tr
da cOl'por:l ': 41 a CJ.U(· pcrtpnce
l' o.' illt rp . es do
paiz l! tIo ','( I'eitll,
1~ma ela' Illais :ll'(ln:L lIliS:-IIICS do !'i('rvi(·o mc(lico-cas.
tl'lIlS,' 1.', indnhitavc,lmclltp,
o cla in pccc:àc; (los recruht!l,
11ao ohstallte fI:lJ'('C I' da muior facilidade' julgar da ('apaci(ladll nu inc'aIHH'id:llll' para II 'crvi\,'o militai', t ')](10 pOI'
g'lJin IImll tahr.lla ,las IC8m'fI qUl' impossibilitam
parlt ()
lllt'slllO s f\ i\o, ~ all
ilo tI ·('onl[('(·idas, porúm, as duvidll, que ,'11. 'ita a appli(':IC'all el· qualq\H'r tabella, por
lllelllol' ('I:lbnl'atla I(u' . c:ia, (' quanto " p1'et'i 'o 1'1'('()J'1'('1" II' ':"'"
(':I o , ao bom
t'l'iterio 1Il 'dico para apr 'ci:II'
espel'i ' CI1H' I' tao f('lr:l (1· to(11I a p,'('vi ..dto lc"i lativa, Ma.,
lauto no l'a ()' ]lr(.vi to ('omn 110, outro,", o qu· I' torna
(' "('IIC'inl I" que'
IIIl'dicII in ]ledor t Ilha
lllpr pro. Clltl'
(' Iht 'in'a dll ori JItHC'1I0 nll lia ,I ci fi ,CJ.llt',.·
Ó ('on(], Illn:lv(1 n'jl'it:u' o lIlaJwf'lJO
1(11(' Ui\: 111 a
pr 'ci, II C' 11(li '01':-1 pllm II t'I'vi(:o
Illilitnl', a: (I IIIC'1I0; () C' lI!lprOV/ll'
iUJill'II1's 'ujll :t1i tallH'lIto,
p:lrtindo dr. Ullla. in 'J1 '{'S'ào pou o
I'i."ol'llsa, ('011 titw' lIl/li
do '111' lima inju, ti'»'ll, pOl'qu • importa UIl1,I (I. IIl1l11nni'!II(1 , 110111 (I. 1I111pt' 1\<10 1'11 'lI''''o
T

(I

}Iam o thl' (ll1 rtl ,
Ao lIIt1l11hl'O
(ln
militnr
dt' "au(](', 11 qUI III
('"lIIpl'te ~()nlt C I' (]" I'C('1I1o "'PI' cHtado. eontm a dl'pj
(Ia junta di tl'il'ta,
(I't
"i1IIt' IIt:1t , , iII '1I111!," o <11''(I(I

,"l'I'

c].

(1:11:

l'ollltcC'illlt

oto

Ú

:lIIdol'idnclt

1I}H'l'iol' (I· todo
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os casos reveladores de exame ponco attcnto (' consciencioso, ou de carencia de aptidões technicas, a fim de CJue
sejam tomadas providencias adoquadas para que e1les não
possam facilmente produzir-se,
tomando-se a devida responsabilidade
a quem a tiver.
O artigo 71.0 do novo regulamento, no sou § uníco, impõe aos presidentes
das juntas de inspecção o dever dc
recorrer, scmpre que se não conformarem
com o paroeer
elos outros membros, o não desejarem compartilhar
da
responsabilidade
do seu voto. O uso cl'esta disposição,
qnaesquer qnc sejam as circumstancias,
11:iodeve afleetar
em cousa alguma as rclaçõos de serviço ou os melindres
individuaes, porquo cllo importa a execução de um dever,
que se deve ter por muito rcconunendado,
especialmente
nos casos em que a apparcncia do inspeccionado n1'iomostre
uceordar-se com a decisão tomada. Cada um dos mcmln-os
da junta tem as suas rosponsnbilidades,
e é da isenção com
que todos as assumirem que redundará o melhor proveito
para o serviço.
Convem consignar 8131' formalmente defeso aos facultativos o examinarem
fóra <las sédcs da jnnta, qualquer ((lle
seja o pretexto, os mancebos quc a pila tenham de· flt:'I'
presentes.
O Itrtigo 7:3. merecerá ti, attell~ão especial dos membros ela j unta, q ue procurnrão certificar-se, antes de procederem á inspecção sanitária, da identidade ele cada mano
cebo. As fraudes de substituição ele possoa hão ele proyavelmente ser mais tentadas pelos indivíduos (lue se apresentarem isolados dos seus contcrrancos do que por aquellos (JllO formarem parte elos gl'llpol'l elas fregnezias pOl'
onde fOl"l'm recCllseaelo::;. Por isso, 1l'aqllolleH casos, ei:!
pocia111H'Jlk, os memhros ela jllll1a llpVE'l'ão procurar, 1)(1los meios ao SPll dispor, verifip:ll' (k mo(1o seguro a idpll·
tidade ele cada illspl'("eiull:1clo, HIlÜ'S (1(, tornar II11Ht doeiHI'LO <1(,finitivn <Íe(\l'!\a da :SllH (·apaeida(ln para o sen·iço.
Os individuol:i
(jll(, 11I·oIHIl:iitadamOllic
RO hOllycrclIl illHtilisndo ou houverem adquirido !]ualqllcr lesão OH d"fol'mídade para SB eximirem do sorvir;o militar, inCOrrl'lll na
pOTl:1 consignada
110 $i 1. do artigo
1:)0. o Qn:m(lo a jnnta
vl'l'ific:1.r, portanto, qmwH<}nt:'l'mntilnr;õr.i', ]osõPs ou drfor·
mida<1ps <"115a.naLllreílll ]>n.rl'~n f;1lf;jlPita c tOl'lwm o mall('eho incapaz elo s01'\'i<;0, 011 apl'nas ('apaz dos l'lorvir:os tLU
xiliares cm tempo rll1 glll'lTtt, depois <1(' l)J"ollUn(·ial' asna
<l('l'i:;lio, forlllular{~ auto de e.':mw dirl'eto, segundo o mil
(1,,10 (10 ('(lIligo (10 .ill~tir:1Imilitnl', <'111(Plll fiqul'lH llf'lll ('011·
0

0
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signadas as circumstancias
expostas,
o qual st-rá remettitlo pelo presidente da j unta ao delegado do procurrulor
regio na comarca respectiva.
Por forma simillianto se procedera quando verificada a
simulação de doença, lesão ou dvformidadc,
para a applica<;ão da r sponsabilidadc
imposta pelo § 2.° elo referido
artigo 150.0
Os commandantcs
dos districtos de recrutamento
c rcserva elevem ter especial cuidado cm d clnrarem cm todos os editaes ou intimações ]lC i:lOIWS não somente o artigo da lei npplicnvcl aos desobedientes,
mas ainda a pC'lla
cm (LUC incorrem, para qUl' todos conheçam a respon suhilidado do seu procedimento.
Prescrevo o ~ 1.0 do artigo lli4. o para os commanduntcs dos di trictns de recrutamento
e reserva
o dever de
participar aos counnandantes
das respectivas
divisões militares todas as acções ou omissões contrarias
ás disposi,'l)t'S tio regulamento
dos serviços do recrutamento,
sobre
as qUiles lhes não competir providenciar,
quaesquer
q IH-'
sojam as corporações,
nuctoridades
ou indivíduos, militarcs ou civis, ll'lC por ellas sejam responsaveis,
fi fim
de
qlll' os referidos commaudnntes
de divisão possam seguid.uncnte proll)over as diligencias necessarias para aSKl'gurar a rigol'?stl execução,
da lei, participando
simultaneamente ao ministério publico OHtitdos da competeneia
do
poder jndicial. Sua :Mag ·::;tad lt~l-1{ei re('ommenda :t cuidauosa exel'u)ão d'esta üisposiçfio, quP tem por fim corrigir todo o erro c reprimir toda a fraude cm materia de
l't'crutamcnto.
í~indi 'pensavel assegurar firmemente (' com a maior
impar('ialidacl
a ('X0CUÇ:W elo mai:; holll'oso, mas tambem
(lo mais viol('l1to (los devcre.' n quI' 'stão a(lstl'i(·toH o::; cidnt1lLos, qual o de se pnparal' 'JIl no sCl'vit;o militar para
ti u<1fc%:t
da sU~t patl'ia. J\Jas este rpl:iultado sómente sp
con 'egnid
('<1m o aperfeiçoam
Ilto da l'dllcaS':to civiea ('
Jitzendo recair a ,uv('J'iclac1l' (la It'i i-iol)1', o::; ~l'US infl'al'tol'e8. Esta fi~calisa(';w iJll'el'is<mte, incumbida l' poeialnwlltp
aos l'OllllUltndant 'S tle distrietos d( recrutamento
1'ese1'\':1,
deve Illl'l'ecel', portanto,
:Wli gOIl '1'a S ('omnl1tndant
~ Ill'
divisao nao ,(', apoio, Illll () (It'\'ido ilJeitamcnto.
POl' ultimo, manda.
'\Ia :\fag.pstu1le EI-Hei renovar n'cstp
log'aJ' a l·cC()mllll'J)(ltl~·:to l'xln·l·~..a no ~ :).0 do artigo 75.",
pam cJlw as .iuntas tt'llham cm llluita atteJl)ao as oh8er·
V:ll:Õ( S (pll' J'azt'1ll paJ'Ít' (l:lS t:lhplln~
anil!' "as ao J't>gnlaIllt'ntn.
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É facto geralmente reconhecido, quc os serviços do recrutamento
têem até aqui deixado muitíssimo
a desejar,
e que, do estado presente, resultam grandes e manifestos
prejuizos para a defeza do paiz, Tornando-se
nocessario
proceder á reconstituição
das instituições militares,
todo o
trabalho de tal natureza será, comtudo, improficuo e inopportuno sem que os contingentes
annnalmonte votados pelo
parlamento
S0 tornem uma realidade.
Os serviços do recrutamento austera e imparcialmente
executados,
sf(o, portanto, o nnico alicerce solido de uma boa constituição
da
força militar. As reformas introduzidas
recentemente
n'esses serviços entregaram-os
1í acção (las auctoridades
militares; a estas cnmpl'l' agora, portanto, por dignidad
propria, por honra do exercito e por in teresse do paiz, pÔl'
toda a dedicação e intelligcncia
HO serviço da execução do
novo regulamento.
Sua Magestade conta qne tão nobres estimulos bastar/io
para produzir
os resultados
que se desejam, mas, 11)'(0
obstante,
manda recommendar
aos gen l'[WS commandnn
tos de divisão e cirurgifio em chefe do exercito n maior
solicitude na superiutendencia
e fiscalisnção
dos serviços de recrutamento,
certos ele que encontrarão
na auctoridade superior nfio só todo o apoio e toda It força para
incitar desfallecimentos,
para corrigir faltas ou para vene
cer reaistenoias,
como igualmente
a melhor boa ventado
em recompensar
os qlle se tornarem dignos rl distincçãespecial pelo zêlo e proficíencia com qnc procurarem (losempenhar as suas funcçoes.
Paço, em 24 d ngosto de 18\)(;'= Joeê Estevão de Moraes Sarmento.
:3. o -

Secretaria d'estado dos lIegocios da guerra-Direcção

geral- 2. a Repartição

Em cumprimento
agosto

elo determinado
na portaria (1(' 27 <11'
de 18\12, inserta na ord m do exer ito n. o :!2 do

m 'SlUO :mno, publica-se, pam <tu' tenha a d vüla ex 'l'lI(::t<l,
o spguintt':
I~h.·osd.. III:lü'lcnla
Disposições relativas á casa
«Notas biographicas durante o serviço militar"

Exemplos de escripturação
Alistamento nos corpos e nos districtos
de recrutamento e reserva e no corpo de alllmnos
da bscola do exercito
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8,°
(Substitue
Verbas

as verbas

a lançar

do exemplo

immediatamente

8,°)
ao alistamento

directo

de um mancebo, como soldado, na segunda reserva na
qualidade de recruta. da mesma reserva:
Por exceder o contingente activo alistou-se na segunda 1'(}serva e no 8.0 batalhão) etc. (concluindo como a citada
verba

do exemplo

,O)
17,°

Verbas a lançar immedíatament
ao alistamento directo
de um mancebo na segunda re erva, o qual tenha remido
a obrigação
do serviço activo e do da primeira re erva
'em ter sido inspeccionado
nos termos do § LOdo artigo Ti .o elo regulamento
de (j de ago tu de 1 !:J6:

Tendo remido a obrigação do serviço activo e do da primeira re erva, antes de se)' inspeccionado. alistou-se na se!llmdcL 7'eserva (I no 3,° batalhão) etc, (concluindo como fi
verba

do

Verba

ox mplo 9,°)
a lançar

1

,0

imm diatam

nte ao alistamento

directo

na se gllnda r s rva de um mane bo dispen ado do serviço
activo
do <la prirn ira reserva, sem t r sido inspeccionado nos t rmos do
1.0 do artico 77,° do regulamento

*

de () de azosto

de 1 U6:

Tendo sido dispensado do serviço activo e du da primeira
rl!,'C)'Vlt)selllter ido inepeccionadc.olistou-se.eus.te ncluindo
como a verba

d

exemplo

12,°)

1

,0

V .rbns a lanear immediatam
nte ao alistamento dir -cto
um mancebo na gunda r s .rvn apurado para 08 servicus mn iliar
do ('X srcito em tempo d eucrra :

d

Tnulo sido apurado para o P1'lJiÇ08 auxil ia ri' do (';)'81'0
ei/o (1m tempo de guerra. ali tou e na equnda 1'e8erva e no
:1,0 batalhão. te, (c n .luindo com a v rba do 'o" mplo ,")

.1.0 _

ecrelaria d'esude d. n gOl'ios da gu rra-Direetáo geral-2.a

Publica-

t r raído com incorr c<:õ ti
rcito n.? lU de 14 de ago t ultimo, (I
ma ppa ela fI' 'gtH~zia: pel't 'n' nte' ao, eliYel'~OS disll'icto
<h l'l'Cl'ut:nnento
r S '1'\'U.

na ordem

e nevam mtc, por

Rellarli~áu

do

,,0
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5.o-Dil'ccção

da adDlillisll'a~áo mililar-

K_() :.! L

1.- Seria

t.a Ilcl,arli~ão

Para esclarecimento
do n. o 3.° da determinação
n. a da
ordem do exercito n.? 19 de 1880, declara-se que todas
as praças de pret que fizerem serviço nus picadeiros trem
direito aos abonos de qne trata aquclla determinação,
incluindo as que, por ordem superior, se acham praticando
para picadores.

6. o -

Dircr~ão da ildlllillisll'a~áu mililar-

2.a Ilcjlarliçao

Declara-se:
1.° Que as ra~ões ele pão fornecidas pela padaria militar no nicz de julho ultimo saíram a i)7 róis.
2.° Que as rações do forragens
fornecidas no mesmo
rnoz saíram a ~73,11 róis, sendo o grão a 204,43 o a palha a 68,68 róis.
Jus/

Eslerau

de JJul'ae8

Snruren!»,

Está conforme.
o director geral,

17' DE OUTUBRO DE 18%

•

OJ{DEl1I DO EXEROITO
t1.· Seri _)

Publica-se ao exercito o s guinte:
1_"- Decretos
Secretaria d'estnde dus nrgocios tia gUcrJ'iI-il.'1 llep,u'lil'âo da dircl'l'áo "mi
•da coutabilidade jlublica'
,~

,

Não tendo as necessidades
do serviço permittido que no
anuo económico de 18D5-189() a força do exercito se re '.
tringisse
ao J1HmerO de 18:000 pràças do pret para quc
havia verba auctorisuda nos capitulos 3,0, f), o elO. o da
tabella da desp<,za ordinaria do ministério da guerra para
., mesmo nnno vconoinico , C devendo importar o excesso
(h dcspcza com as prllç':lS a maior 1)111' .stivcrnm na efrl'ctividade
do serviço na quantia de iW2: 1!)2 1:34- J'('il'l ap
proxinnularucnte , alem das sonnuns eonsiguudas nOI:> referidos capítulos: hei por bem, na conformidade do artigo 2."
do decreto COlll f()l'~n de ll'í (k ~8 de junho de hW;), pelo
qual foram jlt'()]'ogadas para o anno ecounmico de ] I:lDôloUü as disposições da carta de lei de 6 de julho do 1 93;
'Iuc fixou a força do exercito em i30:()OO pmças de pret
ele todas as arma', sendo liccncindas as (pie podesscm ReI'
dispensada
sem prejuÍzo do serviço (' da instrnc~rtO militar, e 110:; termos do prest-ripto no artigo 1.0 (10 decreto
n." 2 de lf) do (h'zembro (h, li:l!ll, tendo ouvido o conselho de mi nistrus , dpteJ'luillar CplP uu ministcrio da fa;,:en(la,
tleviclamcntl' 1'I'g'i:otado na dil'ccc;ao geral da cOlllabili(latltpublil':l) seja aOI'l'to :1 favor do ministerio elu guerra 11111
cI'edito especial »pla dita quantia de 3(j~:U)2 1:3-1:r~i:o a
/lll(licional' :IOS l'apitlllos
t'
'lI·tigoil ('()llstnnt 'H
lIlappa
junto, <ln' faz P'lI't" tI, pr ut dl'Cl'llto, COIll appli "I\,aO
ao pngam uto 1111 (1 slwza do p
oal c lll, t 'rial daI::;pra·

ao
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ças de pret dos diversos corpos do exercito no actual anno
económico de 1895-1896.
O tribunal de contas julgou este credito nos termos de
ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda e O ministro e
secretario d' estado dos negocios da guerra, assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 30 de junho de
1806. = REI. = Ernesto Rodolpho lJintze Ribeiro = José
Estevão de Moraes Sarmento.

Mappa da distribuição da somma de 36~:192$134 réis pelos ditrerentes capitulos e artigos da tabella da despeza ordinaria do mínisterio da guerra
para o exercício de 1895-1896, a que se refere o decreto da presente data
Designação

Artigos

Impor+anela

(]n drsp~zn

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

-----

CAPITULO 3.°
Corpos das diversas armas
7.°
R.o
!).o

12.0

Artilheria. .. .. . . . . . . . . . . . . . .
5:378$fiH5
Cavallaria............
21:7Fl-:>37f)
Infanteria e caçadores
, 122:RI0;3330
Despesa de material dos diíferentes corpos. . . . . . . . . . . . .. 148:540MOO

2()8 O
. :51 t>790

C_\PI'l'ULO 5.0
Diversos estabelecimentos
e justiça militar

:n.o

Despesa de material.

11-\:61-\1 S314

.

CAPITl LO to,Diversas despezas
3li.

O

Subsidios

de marcha

c rcsidcncia

transportes

eventual

e

.
'I'otnl

Paço, em 30 de junho de 1806

.
-./OI:!(~ 1..\tl'l

45:000~OOO
362:192$134
ão

df> Mo-

raes Sarmento,
~rmlaria

rl'rsla,lo dos IIr~ocios tia ~lirl"l"a-5.a R('pal"li~áo d,l dim~ão ~ml
da rOlllilhililladr publica

Nos termos ao artigo 11.° da carta dt' lei de 13 de maio
de 1 9G e do que prescr ve o § nnico <10 artigo 1G, o da

Ln Scrie
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mesma lei e o artigo 1. o do decreto n. o 2 de 1 Õ de dezembro de 18\l4: hei por bem, tendo ouvido o conselho
de ministros, determinar que no ministerio da fazenda, elevidamente registado na direcção geral da contabilidade publica, seja aberto a favor do ministério da guerra um credito especial da quantia de 11:40060UO róis, a fim de ser
applicado a satisfazer no exercício de 1896-1 97 as despezas que se liquidarem
de conta de outros ministérios
com o subsidios de mar 'ha e transportes a officiaes e pmças de prr-t dos differcntes corpos do exercito empregadas
em serviços não determinados
p la exclusiva conveniencia
do serviço militar, como é expre so no referido artigo 11. o;
devendo a respectiva
despesa ser incluida na tabclla da
dcspeza extraordinuria
do ministerio da guerra, relativa ao
indicado exercício, sob a seguinte designação:
«Capitulo 5.°_ Despesa com o movimento de tropas reclamado por outros ministerios.»
O tribunal de contas declarou achar-se este credito no'
termo .. de ser decretado,
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocies da fazenda, e o ministro e
secretario d'estado dos negocios da guerra, assim o tenham entendido e façam executar. Paço, Jll DO de julho de

1896. = REI. = Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro
Estevão de Moraes Sarmento,

Srmlam

=

José

d'estade dos negocio, da ~urrra-5'" Rrparliçãod~ dirrc~áo geral
da conla~ilidadc publica

Usando <la auctorisnção
concedida ao ~ov ruo no § G,o
do artigo 25. o da lei de 13 de maio de 1 H%, (' nos te rmos do preceituado
no ~ unico elo artigo 1G. o da lei de
receita
e despesa elo c stado, da mesma data: hei por
bem, t ndo ouvido o conselho de ministros, determinar
que no ministerio da fazenda, devidamente
regi tudo na
direcção gemi da contabilidade
publica, seja aberto a favor do minist rio da gUl'lTa um credito especial p la quan·
tia de 25:000 '000 réis, a fim d JS'r applieado a satisfazer no exercício de 189ü-l
as despezas
que s liquidarem com a acquisiçâo do material indispen .ave! para a
instrucção da segunda rcserva ; dev 'nelo os )'espl·(,tivos do·
CUIIlCII tos de el('Hpeza s( rem dcseri ptos na COll ta da despeza
extraol'(linaria
do minif.it('rio da gtll'rrH relati \'a ao mesmo
exc·rcicio, sob li ~ gllint
'lligraphc':

m
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« Capitulo VI - Acquiílição de material para a instrucção
da segunda rescrva.»
O tribunal de contas declarou achar-se este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro
e se«retario (restado dos negocios da fazenda, c o ministro
t' secretario
d' estado dos negocios da guerra, assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 2G de setembro do 1896. = REi.
Ernesto Rodolph» J Iintze Iiibei-

ro=José

Estevão de Jllomes Sarmento,

Secretaria d'estado dos negceics da guerra-Dirrc~áo

gcral- 2.a Repartição

o que me representaram
os
Tomando em consideração
ministros o socretarios d'estado dos negocies do reino, dos
ecclesiasticos e de justiça, e da guerra;
Considerando
que é da maior convenicncia
liquidar os
contingentes
em divida antes de findo o corrente anno
civil;
Considerando
que, para a conveniente
o methodica instrncção militar dos recrutas e para a regularidade
dos
serviços dos corpos do exercito e da armada, se torna indispensavel qne a entrada dos mesmos recrutas nas fileiras se rcalise o mais simultaneamente
possivel e não por
todo o decurso do anno ;
.
Considerando
igualmente
que muito convem regular o
chamamento
dos recrutas
em divida por proeeStlOS similhantcs aos fixados no regulamento
approvado
pelo decreto de G de agosto ultimo para os serviços ordinarios do
recrutamento;
Por tudo O ponderado:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo LOAs (,()llImi~ílÕet; de roccnscmncnto
militar do\'Cl'[LO rcmctter,
até o dia 15 de novembro, aos coinpctenes commaudnntes
elos districtos de recrutamento
l' reserva
os documentos seguintes :
1.0 Copia nuthenticu da subdivisão dos contingentes militares pelas fregucxins <lo' respectivos
concelhos OH bairros nos :mnos de 1H82 a 18Hi">inclusivc ;
2.° Mappn demonstrativo
do estado <lo preenchimento
dos con tillgelltcs de cada freguesia,
ou grupo d fl'('gnezias, nos mesmos annos ;
3. o Hcla<;ões nominnos dos mancebos que, tendo sido
proclamados
recrutas effectivos ou supplentos,
foram au-

,
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tuados como refraetarios,
por não haverem solicitado guias
para se apresentarem
nos corpos do exercito ou no de
marinheiros
da armada, ou porque, havendo-as solicitado,
se não apresentaram
no seu destino;
4.° Relações nominaes d'aquelles recrutas que, devendo ter-se alistado no exercito ou na armada, se não apresentaram a receber guia para esse effeito, ou, tendo-a recebido, se não alistaram, sem que todavia estejam autuados como refractarios ;
5. ° Relações analogas ús indicadas nus dois numeros
antecedentes pelo que respeita aos contingentes da segunda
reserva do exercito.
Al"t. 2.° O~ connnandantes dos distriotos de recrutamento e rescrva,
recebidos os mencionados documentos,
solicitarão
dos agentes do ministerio publico informações
ácorca dos recrutas que, tendo sido julgados rcfractarios,
nao se aprescnt.rram
dentro du praso marcado nas sentenças e que ainda não foram presos, devendo promover a
observancia
dos artigos 125.° e 126.° do regulamento
de
29 de outubro de 18\)1, nos casos em que tenha havido
omissão, e adoptar as ncee sarias providencial; para a captura dos mesmos refractarias.
.
Art. :3.0 Os mancebos proclamado' recrutas que, devendo ter sido autuados como refrnctarios,
o não foram ainda,
scrfLO intimados,
quando o não façam voluntariamente,
para solicitar m guia e para se apresentarem
no destino
competente
dentro do praso lh' dez dias, contados <la data
da intimação pessoal ou trinta da affixação dos editas r 6pectivos.
§ 1.0 âs guias serão passadas pelo secretario das commissões do recenseamento.
S 2.° As intimações serão feitas nos termos dos artigos
104.° a 107.° elo regulamento de 6 ele agosto .le 1896.
Art. 4.° Findo o praHO da intimação, sem que os recrutas hajam solicitado a guia, ou 'em que se t mham apresentado, os eommandantes
elos districtos promov 1'8:0 que
se levantem os autos de refractarias
em conformidade com
o disposto no n. ° 5. ° do artigo 174. ° do citado regulamento
de 6 ele ag-osto, procedendo-se cm seguida contra os mesmos refractarios nos termos da legislação que lhes for appli .avel.
Art. 5,0 Os mancebos a que se ref r' o presente decreto, quando destinados ao serviço activo no exercito ou
na armada, podt'rao r unir-se por f>O·)O(
lO r{'is ou 1001~OOO
r' is endo refructnrios, tilo ómento até 31 de dezembro do
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corrente
anno, nos termos do artigo 35.0 o seu paragrapho da carta de lei de 13 de maio de 189G e n. o 4.0 do
artigo 174.0 do regulamento
de 6 de agosto do mesmo
anno.
Os ministros e secretários d'estado dos nego cios do reino, dos ecclesiasticos
c de justiça, e da guerra, assim o
tenham entendido e façam executar. Paço, em 15 de outubro de 1896. = REI. = João Ferreira Franco Pinto
Castello Branco = Antonio d' Azevedo Castello Branco =-

José Estevão de Moraee Sarmento.
2. o -

Secretaria d'estade dos negceies da gucrra - Dil'ccção grral- P Repartição

Em cumprimento
do determinado
na portaria de '27 de
agosto de 1892, inserta na ordem do exercito n. o 22 do
mesmo armo, publicam-se,
para que tenham a devida execução, as substituições,
additamentos
e suppressões (tS instrucções annexas á mesma portaria.

Livros

de :matricula

Disposições relativas
primeira casa das
«Designações do estado militar»
á

(Substituição
ela disposição 1.li da referida ordem):
I." Não deve deixar-se em branco a qualificação
da
praça elos indivíduos alistados, pelo facto de não estarem
julgados refractarios,
pois serão desde logo, para este effeito, considerados
como taes apenas sejam levantados os
respectivos autos. Quando mais tarde, nos termos do § 5.°
do artigo 114.0 do regulamento
dos serviços de recrutamento de 6 de agosto do corrente anno, se conhecer quefoi infundada
c injusta aquella qualificação, propor-s e-ha
a competente rectificação.
Casa «Foi augmentado

ao effectivo d'este
(batalhão) »

Exemplos

regimento

de escripturação

G.O
Verba para uma pnH:/1 alistadu, ('11\ districto de recruta
monto e ix-serva, nos termos do artigo 7 i. o <lo regulamento
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dos erviços de recrutamento de 6 de agosto do corrente
anno, e tranferida depois do sorteio e em virtude delle
para uma unidade activa ou de reserva.
reiu do districto de recrutamento e reserva n. o •• ') em
... de ... de .. ') onde tinha no livro do recrutamento do
anil o de . . . o n. o • . • de ordem ; presente em

Disposições relativas á casa
«Notas biographicas durante o serviço militar»
Exemplos de escripturação
Alistamentos nos corpos, nos districtos de recrutamento
e re erva e na companhia de alumnos da escola do exercito,
(Substituição do exemplo 1.0 da referida ordem.)
1.0

Verba a lançar immediatamente ao alistamento de qualquer individuo, quer nas unidades activas, quer nas de
reserva.
Apurado definitisxcmente (ou condicionalmente)
para servir na arma de .,. (ou na armada, corpos auriliaree do
exercito) .

1.° A
Aptt1'ado para
de guerra.

011

serviços auxiliares

do exercito em tempo

7.° A
Verba a lançar immediatameute ao alistamento de um
recruta, quando o faça nos termos do artigo 77. ° do regulamento dos serviços do recrutamento, ou antes de ser ,,01'teado.
Alistou-se

no districto

de recrutamento

e reserva n. o

•••

(Seguem-se as v .rba relativas ao domicilio, quando tenham logar.)
Nota. - As verbas relativas aos dispensado do serviço
activo t('r)1:oa indicação do numero do artigo 116.0 do 1'(1m que os resguIamento dos serviços do recrutamento
pectivos individuos estâo comprch ndidos ; exemplo:
Por ter sido dispensado do serviço activo e do da 1.a reserva, nos termos do 11.0 1.0 (:!." 0113.") do artiqo 116. do
regulamellto dos seroiço: de recrutumeuto de fi de agosto de
lR.4Il, alistou-se na :!:1 1'I!, e1'va e 110 .'].0 hrlfnlhão) etc., etc.
Q
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Transferencia da segunda reserva para as unidades activas
do exercito ou da armada, ou de reserva, por motivo de
encorporação definitiva.
Verba relativa ao recruta que, depois do sorteio c em
virtude d'elle, seja transferido definitivamente para as unidades activas ou de reserva do exercito ou da armada
(artigos 77.° e 78.° do regulamento dos serviços do recrutamento).
Por lhe pertence?' o serviço do exercito activo (ou, na :1."
J"eserv(~~armada) passou, etc., etc. (Quando a praça seja
encorporada cm unidade de reserva, segue-se o averbamento do domicilio).
N. B. Esta verba não tem logar quando a prulju transferir o serviço por ter sido chamada como su pplente, segninuo-se então as verbas n.O 6.1' ou 7.° da, pagiua 4i.H da
ordem do exercito n." 22 de 1802.
S

Transferencia da segunda reserva para o exercito activo
ou armada
Verba relativa a uma praça cncorporuda definitivamente
n'uma unidade de reserva e que fique incursa na penalidade indicada no artigo 149.° do regulamento dos serviços
do recrutamento de (; de agosto do corrente anno.
Por intentar saír do reino sem passaporte (ou,jazendo uso
di' passaporte falso) foi compeliido ao sl'rvú:o no exercito
activo (armada) e 'Pas.~on ... em. ••• etc.

Licenças para estudos
Verba a lançar nos assentamentos d uma praça, que
obtenha licença registada, nos termos elo artigo 1:36.0 do
regulamento dos serviços do recrutamento de () de agosto
(lo corrente anno.
Licença registada para estudo

no .. . nos termos do artl-

YI) 136.° do requlamento dos serviços do recrutanwnto de 6 de
Itgosto de 189ú'~em ...
N. B. O tempo de licença não é n'cste caso contado
como de serviço militar, para effoito algum.
Observação
(10

~os livro>!do recrutamento e nas guias, modelo n. o 11
regulamento <losserviços do recrutamento de 6 de agosto
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aos rvcrutas serão
para os livros do

dos corpos do exercito.

Direcção da adminislração mililar-

~rr~ão do ~abiJlI'le

Declara-se
que o mini terio das obras publicas auctorisou a direcção dos caminhos de forro do sul e su este a
effectuar os transportes,
requisitado
pelo ministerio da
guerra,
em harmonia com as disposições do convenio celebrado entre o governo e a companhia real dos caminhos
de ferro portugueses,
publicado na ordem <10 exercito
0
11.
10 (1." serioj, <lo :30 de maio do corrente anno.

Declara-se:
1.o Que o pão para rancho que a padaria militar ha ele
fornecer durante
o 4.0 trimcs tro do corrente' :UlIlO, eleve
ser pago a 7() róis cada kilogramma,
2.° Que as rações de pão fornecidas pela mesma padaria no mez de agosto ultimo saíram a ;)7 réi .
;3." Que as rações de forr.urons fornecidas no mesmo
mez saíram a 272,!)·1 róis, sendo o grao a 204,4
róis e

a palha a GH,4G rói".

Est:í conforme.

o director geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
2 DE NOVK~IRHO DE 1896

ORDEM DO EXEROITO
(1.- Serle)

Publica-se ao exercito o seguinte:
1.0_ Decreto
SwrlilJ'ia d'estade tios negocios da guerra-Repartição do gabinete
Usando da auctorisação conferida ao meu governo pelo
artigo 7.° da carta de lei de 13 de maio do corrente anno:
hei por bem approvar e mandar pôr em execução o regulamento dos commandos militares que faz parte do presente decreto e baixa assignado pelo ministro e secretario
d'estado dos negócios da guerra.
O presidente do eonselho do ministros, ministro e se.
cretario d' estado dos negócios da fazenda, e os ministros
e secretarios d'estado dos negócios <10 reino e da guerra, as.
sim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 1\) de
outubro de 1896. = HEI. Ernesto Rodolpho Ilintze Ribeiro = João Ferreira Franco Pinto Castello Branco =
José Estevão de Moraee Sarmento,

Regulamento dos conunandos militares a que se refere o decreto d'esta data
UAPI'l'ULQ I
))os COIIIIIU\ntll\utew
tini! divisões militare

terrltorlaes

Artigo 1.0 O commandante
de divisão militar territorial
exercerú o commando superior de todos o corpos aquar.
teludos ou de pussngcm lia divisão, dos districtos de r«erutumento c reserva, <11111 pr;t<,'as (10 guerra c pontos forti-

ficados, assim como de todos o' s rviços, estab 1 'cimentos
e repartições existentes na {trea <la. divisão, que não este.
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jam directamente subordinados ao ministro da guerra ou aos
commandantes geraes do corpo do estado maior e das differentes armas.
§ 1.0 Em assumptos de jUltiça criminal são directamente dependentes do commandante da divisão militar
territorial os individues sujeitos á jurisdicção dos tribunaes
militares, em conformidade com o disposto no codigo de
justiça militar.
§ 2.0 São igualmente dependentes do commandante da
divisão militar territorial, em assumpto de jurisdicção disciplinar, os militares ou individuos ao serviço do exercito
que, residindo na área da respectiva divisão, não estiverem
sob as ordens immediatas de alguma auctoridade militar
independente d'aquelle commandante, e bem assim os militares que transitarem pelo territorio da divisão, tudo em
conformidade com o disposto no regulamento disciplinar do
exercito.
Art. 2.° O commandante da divisão é o primeiro reaponsavel pela instrucção, ordem e disciplina dos diversos
elementos da força militar sob o seu commando, executando e fazendo executar as leis, regulamentos e ordens
em vigor.
Art. 3.° Para. assegurar a responsabilidade que lhe é
imposta pelo artigo anterior, cumpre especialmente ao
commandante da divisão, pela. sua acção, quer directa
quer delegada no segundo commandante da divisão, commandantes de brigada, governadores de praças e demais
chefes seus immediatos:
1. o Animar os sentimentos de honra, bravura, lealdade
e dedicação que devem presidir a todos os actos dos militares;
2.° Affirmar a manutenção da disciplina pelo perfeito
conhecimento e pontual execução da legislação militar;
3. o Impor a mais perfeita subordinação pela exeeuçlo fiel, sem omissão nem reserva, das ordens de serviço
communicadas hierarchicamente ;
4.° Aperfeiçoar a educação militar, indispensável para
assegurar a obediencia docil e convicta e o commando resoluto e firme;
o Providenciar
para que se cumpram nos corpo das
diversas armas os regulamentos de instrucção, procurando
diligentemente desenvolver nas diversas classes ti. instrucção individual;
ü.o Exigir que tOdOHos militares, quer m Actos de
formatura qner f/n'a d' elles, 13(1 apresentem sempre ('OIU

n.
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aspecto marcial, asseio e firmeza, cum prin
os preceitos
que regem as continencias
e honras militares,
e submettendo -se ao determinado
no respectivo
plano de uniformes em todas as suas particularidades;
7.0 Tomar as disposições convenientes
para que se execute com rigor o serviço de guarnição, mantendo-se a melhor ordem nos postos de guarda e a maior correcção nas
respectivas
sentinelas;
8. o Desenvolver o espirito de iniciativa dos chefes seus subordinados, fazendo-os resolver os casos que sejam da sua
competencia, dos quaes se recusará, salvo em circumstancías
muito especiaes, a tomar conhecimento,
sem prejuizo de
poder, subsequentemente,
apreciar as resoluções adoptadas;
9.0 Verificar que os corpos e tejam devidamente providos de armamento,
correame, equipamento
e mais material de guerra, e se cuide com zêlo da sua conservação;
10.0 Solicitar providencias para que os quarteis estejam
em boas condições de accommodação e hygiene, e providos
dos necessários artigos de mobília;
11.o Conhecer do estado das praças de guerra e pontos
fortificados, e velar por que estejam nas melhores condições possiveis de defeza, tanto pejo que respeita ás fortificações como ao material de guerra;
12.o Cumprir e fazer cumprir, na parte que lhe competir, a Jcgü;IIl~;io relativa ao recrutamento
e promover as
diligencias nce ssarias pnra a sua rigorosa execuçuo, por
parto das corporações e auctoridadcs
civis;
13. o Proceder
similhantemente
com respeito á legislação relativa á con tituiçfio da reservas, a. segurando que
não falt ln os el monto preciso
para a sua ruobilisação ;
14. ~ Exercer vigilancia administrativa nos corpo e aonde
quer que devam ser garantidos 08 intéress s do estado c
os individua.cs;
15.') Attender
ao qu diga respeito á hygion
c alimentação das praça
e dos solipedes ;
16. o Procurai' «onhec r a aptidlto profissional e as qualidades dos officiaes sob o eu connnando, e '1' cialmente do
segundo commandante da divi ão, commnndanto
de brigada, governadores
de pr[u;as de guerra, commandantes
de corpos, chefe de erviços, de estabelecimentos
ou de
repartições militares, par. pod r informar, a seu 1'0 peito,
com ju tiça (' imparóialidadc ;
17. o Auctorisar o cumprimento das patentes dOR uíliciaos
residentes na área da divi ão, v rifícnda a. 'na mith ntici-

dado ' legalidádó ;
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18.0 Conceder aos officiaes da divisão licenças registadas, até tres mezes;
19.0 Conceder licença sem perda de vencimentos, até
dez dias, aos officiaes promovidos aos postos immediatos
e aos que tiverem passagem para outros corpos, salvo
recebendo instrucções em contrario, ou quando a ordem
de passagem tenha a clausula de «immediatamcnte»;
20.0 Conceder as licenças auctorisadas pelo regulamento
disciplinar;
21. o Conceder licenças registadas, até sessenta dias, ás
praças de pret, quando alleguem rasões muito attcndivcis, e
da concessão não resulte inconveniente para o serviço nem
diminuição nos effectivos fixados pela secretaria da guerra;
22.0 Conceder ás praças de prct até seis dias de licença
sem vencimento, revertendo este a beneficio do fundo das
escolas regimentaes, e auctorisar os commandantes dos
corpos a dar licenças de quatro dias, nas mesmas circumstancias, por occasião do Natal, carnaval e Paschoa;
23. o Conceder, aos offíciaes reformados, na inactividade
temporaria ou na disponibilidade, até ao posto de coronel,
mudança de residcncia, dentro da área da divisão;
24. o Resolver as pretensões das praças de pret até segundo sargento, relativas a transferencias de corpos, oxcepto as dos musicos e aprendizes de musica, tendo cm attenção os quadros e effectivos fixados, as conveniencias do
serviço e, quanto possível, os interesses particulares dos
requerentes. Se a passagem for para divisão differente , a
concessão dependerá da annuencia do commandante da
divisão para onde a praça pretender transferencia ;
25.· Conceder, em casos oxtraordinarios, licença para
casar ás praças de pret quc não estiverem nas condições
da idade e serviço exigidas pelas disposições legaes;
26.0 Mandar estabelecer c render os destacamentos noeessarios ao serviço militar, c fazel-os retirar quando o
entender opportuno, excepto os que houverem sido determinados pela auctoridade superior;
27.0 Satisfazer, quanto possível, as requisições de tropa
feitas pelas auctoridades civis, baseadas no bem do serviço publico;
28.0 Mandar recolher as tropas, a que se refere o numero antecedente, logo que ellas não sejam necossai-ias
pam o fim que justificou a requisição, OH quando lhes não
seja fornecido alojamento
os uteneilioe indispensnveis ;
29.0 Inspeccionar os corpos, commandos de districtos
de recrutamento e reserva, praças de guerra e pontos for-

La Scrie

ORDEM DO EXERCITO

N.o :23

831

tificados, estabelecimentos e repartições militares dependentes da divisão, a fim de se certificar do estado em que sc
encontram e da maneira corno é feito o serviço;
30.0 Resolver as duvidas e remover as difficuldades que
se suscitem na prompta execução das disposições regulamentares vigentes;
31.0 Participar immediatamente á secretaria da guerra
qualquer facto contrario à disciplina e boa ordem dos cor.
pos, assim como qualquer acontecimento de extraordinaria gravidade, tomando desde logo as providencias que
forem da sua competencia ou que julgar necessarias;
32. o Enviar á secretaria da guerra, devidamente informada, a correspondencia recebida das auctoridades militares immecliatamente subordinadas, quando trate de assumpto que não seja da própria competencia, e bem assim
os mappas e mais expediente que estiverem determinados;
33.0 Enviar á secretaria da guerra os relatorios das inspecções a que se refere o n." 29.°, e de quaesquer acontecimentos importantes, e bem assim as propostas das providencias que julgar convenientes para o bem do serviço.
CAPITULO II
Dos

SCgUIHlo8

eounnnudantes

das dívlsõos

Art. 4.° Ao general segundo commandante da divisão
militar territorial, compete:
1.o Substituir O comrnandante da divisão na sua falta
ou impedimento;
2. o Inspeccionar os corpos, commandos de districtos de
recrutamento e reserva, praças de guerra e pontos fortificados, estabelecimentos o repartições militares dependentes da divisão, quando lhe seja ordenado;
3.° Assumir o commando das forças que lhe forem indicadas pelo commandante da divisão e desempenhar quaesquer serviços de que por elle seja encarregado.
CAPITULO III
Dos counnnndantes
0

das brigadas

Ar]. 5. O commandanto de brigada ó responsavel para
com o general commandanto da divisão pela instrucção, 01'd m e disciplina das tropas, que constituem a unidade do
seu commando, e dos districto de recrutamento
l' serva
que lh forem designadoa, executando
fazendo executar
as leis, regulamentos c ordens em vigor.
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Art. 6.° Para assegurar
a responsabilidade
que lhe é
imposta pelo artigo anterior, cumpre ao commandante
de
S
brigada, alem de deveres analogos aos referidos nos n.O 1.0,

8.°, 9.°, 10.°, 12.°, 13.°, 14.°,
2.°,3.°,4.°,5.°,6.°,7.°,
15.°,16.°,20.° e 29.° do artigo 3.°, os segui.ntes:
1.° 'I'ransmittir, aos corpos e aos districtos de recrutamento e reserva que lhes forem subordinados,
as ordens
do quartel general da divisão, e enviar a este todo o expediente dos mesmos corpos e districtos, devendo apenas
lançar o «visto» no original, quando não tenha ele dar alguma informação especial ou de fazer alguma observação
particular;
2.0 Ter com o quartel general da divisão relações anaIogas ás que nos n.OS 32.° e 33.° do artigo 3.° são prescriptas para o commandante
da divisão com a secretaria
da guerra.
CAPITULO IV
Dos commandantes gernes de engen11eria o artllhería
Art. 7.° A direcção superior dos serviços das armas de
engenheria
e artilheria,
com excepção dos de justiça, disciplina, administração,
serviço interno c de guarnição dos
corpos respectivos,
compete aos commanelantes geraes de
cada uma das armas, que serão os responsaveis para com
o ministro da guerra pela execução d'csscs serviços.
Art. 8.° Aos commandantes
geraes do cngcnhcria e artilheria, alem dos deveres expressos nos n,"" ] .0, 2.°, 3.°,
4.0, 5.°, 6.° e 8.° elo artigo 3.°, compete:
1.0 Dirigir
os trabalhos
da respectiva
commissão de
aperfeiçoamcnto
do harmonia
com o regulam nto respectivo, e propor ao ministro ela guerra quacsquer molho- .
ramentos para a arma;
2.0 Propor ao ministro ela gtlerr:\ a eolloea(,'fio dos capitães c subalternos nos corpos e no estado maior da arma,
distribuindo
os do estado maior pelas diversas counnis 'õos
de serviço technico ;
3.0 Propor os officiaes superiores do estado maior da
arma para as diversas commissões do serviço teehnico;
4.0 Informar annualmente {te rca elos officiaes do estado
maior ela arma, que estiverem sob as suas immediatas 01"
dens;
5.0 Nomear os almoxnrifce para os diversos sCJ'\'i\os;
6.0 Conceder as licenças indicadas nos H.oS Ui.(\ IU.tI,
20.0, 21.0 o 2~.O do artigo 13.° nos offloiaes (\ praças de jll'et
que lhes sejam directa e immodiatamentc
subordinados ;
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7. ° Superintender na escola pratica e nas escolas regimentaes ela arma;
8,0 Resolver sobre reclamações relativas aos concursos
para preenchimento das vacaturas de segundo e primeiro
sargento;
D.o Inspeccionar as tropas da arma, quando lhes seja
ordenado ou concedido pelo ministro da guerra, dando
conta ao respectivo commandante da divisão dos dias em
que começar e terminar a inspecção;
10.° Harrnonisar e unificar a instrucção dos corpos da
arma, propondo superiormente as providencias que entender necessarias para esse fim.
CAPITULO V
"Do cemmandanto geral do corpo do estado maior

Art. 9.° Ao commandante geral do corpo do estado maior
compete a direcção dos serviços technicos do corpo, com
excepção dos privativos das divisões militares territoriaes e
brigadas, sendo por aquelles responsavcl para com o ministro da guerra.
Art. 10. ° O commandanto geral do corpo de estado maior,
alem de attribuições analogas ás indicadas nos n.os 1.0, 2.°,
3.°, 4.°, 6.° o 8.° do artigo 3.°, em relação ao serviço e
officiaes do corpo, terá mais as seguintes:
1. ° Dirigir os trabalhos da respectiva commissão de aperfeiçoamento de harmonia com o regulamento respectivo,
e propor ao ministro da guerra quaesquer melhoramentos
para o corpo;
2.° Nomear os officiaes subalternos para as commissões
privativas do corpo;
3. o Propor ao ministro da gu rra a nomeação dos officiaes superiores c capitães para as commissões privativas
do CClrpo, com excepção dos chefes de estado maior das
divisões militares territoriaes ;
4.° Propor aunuahnentc ao ministro da guerra a execuç;w dos trabalhos de campo conducentes ao estudo militar
do paiz c preparatório da guerra, bem como a execução
de excreicios práticos DO terreno, tendentes a desenvolver
a instrncção dos officia s e a prcparal-os para o cabal dosempenho dos serviços de tado maior cm campanha;
Ó. o Informar annualment
ácerca dos officiaes do corpo;
G.O Conceder a Iic 'Il)a' indicadas no n.OS HLo, 19.° e
20.° do artigo B." aos oflicines que lho sejam directa
immediatarpente subordinado .

H34

ORDEM DO EXERCITO

N." 23

La Série

CAPITULO VI
Dos eounnandantes geraes de cavallarta e infanteria

Art. 11.° Aos commandantes geraes das armas de cavallaria e infanteria compete a direcção dos serviços especificados no artigo immediato, pelos quaes serão responsaveis para com o ministro da guerra.
Art. 12.° Cumpre aos commandantes geracs de cavallaria e infanteria, alem dos deveres expressos nos n.OS1.0,
2.0, 3.0, 4.0, 5.°, 6.° e 8.° do artigo 3.°:
1. ° Dirigir os trabalhos da respectiva commissão do
aperfeiçoamento de harmonia com o regulamento respectivo, e propor ao ministro da guerra quaesquer melhoramentos para a sua arma;
2.° Propor os officiaes que deverão desempenhar as
funcções de chefe de estado maior e chefes de secção dos
respectivos commandos;
3.° Informar annualmente dos officiaes do estado maior
da arma que estiverem sob as suas immediatas ordens;
4.° Superintender na escola pratica e nas escolas regimentaes;
5. ° Resolver sobre as reclamações relativas aos concursos para segundo c primeiro sargento;
6. ° Harmonisar e unificar a instrucção dos corpos da
arma, propondo superiormente as providencias que entender necessarias para esse fim;
7.° Inspeccionar, quando lhes seja ordenado ou concedido
pelo ministro da guerra, qualquer dos corpos da arma,
dando conta ao commandante da divisão do dia em quo
começar e terminar a inspecção;
8.0 Conceder as licenças indicadas nos n.OS 18.°, 19.°,
20.0, 21.° e 22.0 do artigo 3.° aos officiaes e praças de
pret que lhes sejam directa e immediatamente subordinados.
§ unico. Ao commandante geral de cavallaria compete
tambem superintender no serviço de remonta, pelo modo
indicado no respectivo regulamento.
CAPITULO VII
Dos conunnndantes

militares

no contlncntc

Art. 13.° Em todas as localidades, que não sejam praças de guerra ou pontos fortificados, em quo haja guarnição militar, exercerá as funcçõos de çommundantc militar
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o official combatente,
em serviço activo, mais graduado e
antigo que, no desempenho de qualquer commissão de serviço militar, tenha residencia effectiva ou temporária,
por
mais de vinte e quatro horas, na localidade.
§ 1.0 O exercicio das funcções de commandante
militar está sob a exclusiva
dependencia
e fiscalisação dos
commandantes
das divisões militares territoriaes,
quaesquer que sejam as demais eommissões de serviço que os
ccmmandantes
militares desempenhem.
§ 2. o As transgressões
disciplinares
commettidas pelos
commandantes
militares, no exercício das respectivas funeções, serão apreciadas c punidas pelos commandantes
das
divisões militares ou pelo ministro da guerra, nos termos
do regulamento
disciplinar
do exercito,
ainda quando
aquelles desempenhem
commissões de serviço militar não
dependentes
do ministerio da guerra.
das praças de guerra de
Art. 14.0 Os governadores
La classe, seja qual for o seu posto e antiguidade,
são os
com mandantes militares das respectivas localidades.
§ 1.0 Na falta ou impedimento do governador, exerce as
suas funcções o tenente governador.
§ 2.0 Na falta ou ausencia dos governadores
c tenentes
governadores,
exerce as funeções de governador
o ofâcial
combatente
mais graduado
e antigo, em serviço activo,
da guarnição da praça de guerra.
§ 3.0 Os commandantes das praças de guerra de 2. a classe,
seja qual for a sua situação, serão os commandantes
militares das localidades, quando forem mais graduados e antigos do que os officiaes da respectiva guarnição.
Art. 1('>.0 Aos comrnandantcs
militares compete:
1.o Receber as apresentações
das forças on militares
isolados que entrar lU na localidade, para abi permanecerem ou pernoitarem,
salvo se des mpenharem
serviços reservados, ou sejam de natureza fiscal ou de ordem publica;
2. o Conferir os itinernrios As forças ou militares em serviço, que não seja de natureza fiscal, que sáiarn da localidade;
3.° D terminal' o serviço de guarnição
que deva ser
fornecido pelos corpos, diligencias ou destacamentos,
e físcalisar a maneira como elle é executado;
4. o Satisfazer as r qui i~õe de força feitas pelas auctoridades civis, baseadas no bem do s rviço publico, e quando
a urgencia não permittir
solicitai' auctori ação do general
eommandante
da divisão, participando-o
immediatamente
para. o r spcctivo quartel general;
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5.° Participar immediatamente ao commandante da divisão qualquer facto de extraordinária
gravidade, tomando
desde logo, se assim for preciso, sob sua responsabilidade,
todas as providencias que julgar necessarias.
§ unico. Os commandantes militares não podem intervir na disciplina e regimen interno dos corpos, diligencias
ou destacamentos; porém, os respectivos commandantes
far-lbes-hão a conveniente participação sempre que as forças
do seu commando tenham de fazer exerci cio fóra de quarteís,
CAPITULO VIII
D08 commaudantes

mllítares nas Ilhas adjacentes

Art. 16.° Os commandantcs militares nus ilhas adjacentes são os primeiros responsáveis pela instrucção, ordem
e disciplina dos diversos elementos da força militar sob o
seu commando, executando e fazendo executar as leis, regulamentos e ordens em vigor.
Art. 17.° Ao commandante militar dos Açores centraes
competem, para todo o archípelago, attribuições idonticas
ás dos commandantes das divisões militares territoriaes do
continente, excepto as indicadas no n.? 24.° do artigo 3.°
Art. 18. ° Aos commandantes militares dos Açores orientaes e occidentaes competem attribuições analogas ás indicadas nos n.os 1.0, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 7.°, 12.°, 13.°, 22.°,
31.° e 32.° do artigo 3.°
§ unioo. A correspondencia dos couimandos dos Açores orientaes e occidentaes será enviada dir ctamente para
a secretaria da guerra, assim como a que d'csta deva ser
dirigida para os referidos eommandos.
Art. 19.° Ao commandante militar da Madeira competem attribuiçõos idonticas ás indicadas nos n.os 1.0, 2.",
3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.°, 10.°, 11.°, 12.°, 13.°, 17.°, 20.°,
21.0, 22.°,25.°, 27.°,28.°, 30.°, 31.' e 32.° do artigo 3.°
Paço, cm 29 de outubro de 1896.
José Estevão de Moraes Sarmento.

=

2.

°-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra- Direcção geral-

2,l

Repartição

Determina Sua Magestadc EI-Rci que os toques do tambor indicados na tabella a qu se refere o artigo 147.° do
regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito
de 21 de novembro de 1 66 fiquem sem effeito, sendo as
caixas de guerra sómente empregadas nas cargas, signaes
do eontinencia e marchas.
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Secrelaria d'eslado dos negocios da guerra- Direcção geral- 2. a Repartição

Para conhecimento das differentes auctoridades militares se publica que, pelo mappa A da ordenança geral da
armada, approvada por decreto de 5 de março do corrente anno, são os aspirantes de marinha equiparados a
aspirantes a official.
O grau hierarchico d'aquelles aspirantes 6, na armada,
immediatamente inferior aos guardas marinhas e immediatamente superior aos mestres da armada. Desempenham
na fileira e a bordo o serviço como guardas marinhas, gosam dos privilegios e isenções concedidos a estes, e têem
direito ás continencias devidas aos officiaes inferiores.

4.o

-

Direc~ão da admillislra~ão mililar- P Repartição

Declara-se:
1.0 Que as rações de pão fornecidas pela padaria militar em setembro ultimo saíram a 37 réis.
2. o Que as rações de forragens fornecidas no mesmo
mez saíram a 274,26 rói, sendo o grito a 204,89 r éis e
a palha a 69,37 réis.

5. 0_ Secrtllria d'e Ido

dOI

Degocio d. gllena-leparliçá do B~biaete

Para conhecimento das dífferentes auctoridades mHit4re se publica o seguinte:
Secretaria da guerra - Direcção geral- 2. a Repartiçlto. - N.? 73. - Circular. - Lisboa, 27 de outubro de
189(;. - Ao sr. commandante da 1.a divi ito militar, - Do
director geral da sccretaris da guerra. - A força armada
em tempo de paz tem, entre outros deveres, o de manter
a ordem publica, defender e proteg r os cidadãos, gurantindo a todos o livre exercicio da sua acção.
Torna-se, portanto, inadmissível que qualquer militar,
squecendo não só o respeito d vido ao honroso uniforme
que veste COmo ~I, missão que tem a cumprir, proceda
para com os seus concidadãos de fôrma a provocar oonflictos, desprestigiando assim o exercito e tornando-o mal
visto dos povos.
}~ indispensavel que a força armada, pela '01'1' cçilo do
seu procedimento e pela na s v ra disciplina, continue a
manter as nobr 's tradiçocs do ex rcito, sendo '('gura ga-
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rantia de ordem, não dando motivo para se lhe poder attribuir qualquer provocação ou aggravo aos habitantes.
S. ex. a O ministro da guerra, chamando a attenção de
v. ex. a para estas ponderações, determina que, fazendo-as
bem conhecidas de todos os commandantes de corpos, de
destacamentos e de diligencias da área da divisão do seu
commando, v. ex." os torne directa e immediatamente responsaveis por quaesquer factos que importem, da parte
dos militares que eompozerem esses corpos, destacamentos
ou diligencias, um attentado, por minimo que seja, contra
os habitantes das localidades onde estacionarem, devendo
empregar todos os meios para prevenir e impedir similhantcs actos.
Se, porém, succedcr que, ape~ar da boa ordem, comportamento e disciplina dos militares, ha.ja da parte dos
habitantes provocações ou aggressões injustifieaveis, deverão os alludidos eommandantes reprimil-as immediatamente, procedendo desde logo com energia e decisão, e não
hesitando em recorrer ao emprego da força, precedendo
sempre esse emprogo das intimações prescriptas nas ordens em vigor. N'osses casos, os referidos commandantes
procederão segundo um eriterio sereno c imparcial, mas
firmo e resoluto, e sob sua inteira e completa responsabilidade, que v. ex." lhe exigirá tanto por excessos desnecessarios, como por haverem ficado sem o necessario correctivo quaesquer factos attentatorios do prestigio da força
armada.
S. ex." o ministro da guerra tem por muito reeommendados os preceitos que ficam expostos, pelo que espera
que v. ex." assegure austera e rigorosamente a sua execução em quaesquer casos extraordinarios que venham a
sueceder. = (Assignado), Francisco Iligino Craveiro Lopes, general de brigada.
Identieas aos commandantes da 2.a, 3.a o 4.a divisões
militares e commandos militares da Madeira elos Açores.
José Estevão de Morae« Sarmento,
E8bí conforme.
O director

~~:r~~-'~~
~~~7h7~'/

gerál,

.
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23 DE NOVEMBRO DE 1896

ORDE]}! DO EXEROITO
(1.- Sede)

Publica-se ao exercito o seguinte:

1. o - Decrclos
Swl'laria d'estado dos ncgocios da guerra-S.a Reparli~ão da t1ircc~ão geral
da conlabilidade publica
NOt:! termos dos artigos 57.0 e 5 .0 do regulamento geral
da contabilidade publica de 31 de agosto de 1881, e do preceituado no § unico do artigo 16.0 da carta de lei de 13 de
maio de 1896: hei por bem, tendo ouvido o conselho de
ministros, determinar que no ministerio da fazenda, devi.
darnente registado na direcção geral da contabilidade publica, seja aberto a favor do ministerio da guerra um credito especial da quantia de 13:110~G3 róis pelas sobras
das diversas auctorisações para despezas do exerci cio findo
de 18D4-1 95, a fim de serem reforçadas as verbas elos
cnpitulcs e artigos respecti \'OS das tabellas da despeza 01'dinaria e extraordinária do exercício de 1 06-1897, com
applicação ao pagamento das despesas liquidadas e em divida constantes da tabelln junta, que faz parte do presente
derreto.
O tribunal de contas declarou achar-se este credito nos
termos d ser doer tudo.
pr "cidente do conselho do ministros, ministro e secrctario d' .stndo do. nczocios da fazenda, e o miuistro o
secretario d'e tado do' nes o ios da guerra, assim o t0'
nham entendido e façam executar. I aço, cm 5
1l0V IUbro do 1 flG.=REI.=R'·lIeslo
Rodolplto Hiiüze lUbei/'o=
José Estevão de Morae» íarmenio,

ao
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Tabella das sobras dos credltos auctorlsados para despem do ministerio
da guerra, relativas ao exercicio de 1894-1895, e que pOI' decreto
d'esta data são transferidas para o exercicio de 1896-1897
Capitules

..

c urtigos

o

]
'Zo
Ó

Dc!-ignaç'fio

Jmportauc

da u.(\.Fpez8.

da !ubell"
ia s das dc"p(lz:1.8
}J.H':l o
cxerc íc io
do

18D6-1SD7

D(\SIICZa

ordtuarla

3.°

.
9.· Infanteria e caçadores
12." Deepesas de material dos diversos

5..

2·1.· Despesas de material dos diversos

corpos do exerci to

.

estabelecimentos

57$38G 3.°- 8.°
510~i53 3.°-11.·

. 1:071$175 5.·-1i2.·
2.s760 7_0 - 25.0
~120 8.0 - 30.0

.
7.° 27.· Praças de pret reformadas
8.· 32.· Fornecimento de pão e forrngens
10.· 36.· Subsidios de marcha, reaidcucia

!)(i5~090 10.· - 34.·
eventual e transportes •.......
4.1.0 Reparação
de quarteia e outros
edificios militares
. 7:(i!)O»,\i!)!)10.· - 38.0
42.· Acquieição de artigos de mobilin
e utensílios •...•............
2:422$555 10.0 - 3D.·

»

Despesa extraordínarIa
2.·

Con8.h:u~ção de quarteia
edificios ..•...............•.

e outros

500$000 3.·
13:llO/l638

Paço, em 5 de novembro de 1896. = José Bs(el:(io de
Moraes Sarmento.

Secrelaria tI'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- 2.a Repartição
Tendo o ministerio dos negocies da marinha e ultramar
solicitado, por absolutamente indispensuvcl, a substituição
das praças doentes e o complemento dos quadros das companhias dos regimentos, 11.° 4 de cavallaria do Imperador
da Allemanha, Guilherme II, c de caçadores n.? 4, destacados na provinçia ele Moçambique, bem como sejam reforçadas as forças da mctropole na mesma provincia : hei
por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 (~uo sejam postos á disposição do ministerio
dos negocios da marinha e ultramar, para embarcgrcm com

l.- Serie
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destino a Lourenço Marques, uma companhia
de infanteria em pó de guerra, os quadros de officiaes, sargentos e
primeiros cabos de outra companhia da mesma arma e as
forças dos rcgimentos do artilheria
de campanha,
da brio
gada do urtilhoria
de montanha,
do regimento n.? 4 de
cavallaria do Imperador da Allomanha,
Guilherme II, do
regimento de caçadores n.? 4, e da administração
militar,
que constam do mappa junto.
Art, 2.° Que sigam viagem pnra o referido districto em
13 do corrente mcz , as pra~as da brigada de artilheria de
montanha, seis soldados do regimento n. ° 4 de cavallaria
do Imperador da Allemanha, Guilherme U, a força do regimento de caçadores n.? 4, e o segundo sargento da administração militar, ficando a restante força do prevenção
e prornpta II embarcar
logo que pam isso receba ordem.
Art, 3.° Que aos officiaes c praças de pret que constitnem as forças acima designadas
sejam concedidas
as
vantagens
estabelecidas
nas instrucções
annexas ao decreto dc 16 de novembro
de 1890, inserto na ordem do
exercito n.? 46 do mesmo anuo.
Art. 4.° Que os vencimentos a que lêem direito os officiaes c praças de pret são os con ignudos nas referidas
instrucções.
Os ministros
o secretaries
d' estado dos ncgocios da
guerra
e da marinha c ultramar,
assim o tenham entendido c façam executar.
Paço, cm 12 do novembro de
1896. = REI. = José Esteúl0 de Moraes Sarmento = Jacinto Calldido da S ilva.
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DO EXERCITO

Secretaria d'estade dos IIcgocios da gucrra-Dircc~ão

No" 21

B13

gcral- 2.a Reparlição

Attendl'ndo
ao que me representaram
os ministros e secretarios d' estado dos negocies do reino, dos ecclesiasticos
e de justiça e da guerra: hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1.0 Os juizes de direito que receberem autos para
o julgamento
de refracta rios, quando os mancebos autuaelos tenham domicilio na respectiva
comarca, ordenarão
que, sem depcndoncía
de edites, sejam citados, nos termos do artigo H)1.° do eodigo do processo civil) ele que
vão ser julgados refraotarios se, dentro do praso de oitodias, a contar da intimação, não provarem algumas das
causas justificativas
da sua falta, em conformidade das disposições do § LOdo artigo 144." do regulamento
de G de
agosto de 11:)96.
§ 1.0 Os agentes do ministerio publico terão vista d'estos
processos, para, em quarenta e oito horas, promover m oque julgarem nccessario nos termos da lei.
§ 2.0 As disposições do presente artigo .m nada alteram os pmsos c tabelecidos nos §§ 1.0, :3.0 e 4.0 do referido artigo 144.°
Art, 2. ~ No caso de serem requeridas dispensas de ser"iço activo do exercito, invocando-se a disposição do artigo 127.° do regulamento
citado, se as dispensa
tiverem
por fundamento
o amparo ele alguém, os attestados
dos
chefes ele família sómcnte farão prova, se os filhos d'estes
não só forem recenseados
no mesmo anno, mas estiverem
sujeitos a s r chamados para preenchimento
das vacaturns
prodnzidas nos contingentes activos pela concessão das dispensas, por haverem sido apurados definitivamente
para o
servico militar.
§ i.o Os attestados dos chefes de familia, n:LO ómente
no caso previsto no pi"e, onto artigo, mas em qnae (lu"r outro , não farrio prova, quando os int ressados na concesaão das dispensas não lhes juntem documentos pa sados
pelos parochos das respectiva" fregu. zins em que, sou juramento, se declare que os filhos elos chefes de família estão vivos c que sito os próprios inscriptos
no recensca-

mento.
§ 2.° I')e as rcclamnçõe
forem posteriores ao ort io, os
interessados d rverão juntar tumbcm aos seus requerimentos certidâo PlI, sada pelo~ c01lunalldantes
de distl"ido~ ele
recrutamento
e re' 'lTII, 111 qn' se d 'elar qual o contingente distriLuiuo li fI' 'g"U 'zias respe ,tiv8', e bem assim
quacs os numeros

quc pertenceram

ao~ reqncI'cntes

c aos
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recenseados
a que se referirem os attostados dos chefes
de familia.
§ 3.° Os administradores
de concelhos 011 bairros, alem
do que preceitua o artigo 117.0, n. o G. o, do regulamento de
() de agosto ultimo, deverão referir-se expressam nte aos
factos indicados no presente artigo e seu § 1.o, apreciando
a. veracidade e o valor comprovativo dos documentos.
§ 4.0 Os agentes do ministerio publico deverão recorrer sempre das decisões pelas qUiles se concedam dispensas por amparo, quando a prova d'cste se não fuça nos
termos precisos do presentc decreto.
Art, 3.° A disposição do artigo 121.0 do regulamento de
{) de agosto do corrente anno , será npplicavel a todos os
mancebos recenseados, cujas dispensas ou exclusões do serviço militar forem annulludas por sentença em que se reconheça explicitamente
que foram obtidas por meio de doeumentos falsos, ou pOI' outro qualquer meio fraudulento.
Os mesmos ministros e secretaries d'estado o tenham
assim entendido e façam executar. Paço, em 10 de novembro de 1896.
HEI.= João Ferreira F1'WICO Pinto Caetello Brancoee José de Azevedo Ca;;ttllo Bl'anco=Jost3
8ste~ttO de Moraee Sarmento.

=

2.

°-

ta nrparli~áo
ao disposto nos 11.°' 5.0 das ordens do

Direrção da adUlillislra~ão mil ilar-

Em additamento
exercito n." 27 de 1872 e 7 de 1874, declara se que o
conselhos administrativos
elos corpos e estabelecimentos
militares ficam auctorisados
a abonar mensalmente,
tambem por adiantamento,
aos officiacs dos respectivos corpos e estabelecimentos,
a ajuda de custo de que trata o
artigo 83.0 do regulamento
dos serviços do recrutamento
do exercito c da armada, approvudo por decreto de G de
agosto, e publicado na ordem do exercito 11.0 1\) (1. a seric)
de 14 de agosto do corrente anuo.

José Esieuõo de Moraee Sarmento,
Está

conforme.

o

director geral,

N.o
SECilETI\nU

-~
9:"
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ORDE1U DO EXEROITO
(1.- Serie)
Publica-se

ao exerci to o seguinte:

Secretaria d'eslado dos nrgocios da guerra-Direcçáo geral- 2.a Reparlição
Attcndendo ao quc me representou
o ministro e ocretario d'estado dos negocios da gu rra : hei por bem doeretal' e mandar pôr em execução o regulamento
para o ser
viço das inspecções aos corpos, estabelecimentos
e repartições militares, que baixa as ignado pelo referido ministro
e secr tario de estado, que assim o tenha entendido
e
faça executar. Paço, nu j de dezembro de 1 'DG.=HEI. =
José Estecõ» de Morae« Sarmento ..

Regulamento para o servIço das Inspecções aos corpos,
estabelecimentos e repartições militares
CAPITULO I
»j~po~i«:ões gera!'
Artigo 1.0 Para a fiscalisação elo' diífereutes
serviços
n cargo dos corpos, estab lccimentos
c repartições
de11 ndent s do ministerio da gnerra hav 'nl:
1.° Inspecções gcrae ;
2,° Inspocçõcs de ia trucçâo e dis .iplina ;
:3, o Inspcoções extraordinarias.
§ 1.° As in. 'pPt'çues gt'l'a
ão destinada'
a verificar ()
estado dos corpos, -stabelccimcutos
rcpartiçõ 'S militares, com o fim de r conhecer o modo como ;ao cx-cuta-
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dos os diversos serviços, o vigor da disciplina, o desenvolvimento da instrucção e a exactidão da administração,
fazendo cessar ou modificando o que seja contrario ás leis r
regulamentos e ordens gemes em vigor, e apurando devidamente os méritos e responsabilidadcs do pessoal que
compozer os quadros respectivos.
§ 2.° As inspecções de instrucção e disciplina, círcumscrevendo mais especial e cuidadosamente a sua acção ao
exame e fiscalisação de quanto diga respeito aos ramos de
serviço dc que tomam a denominação,
não deverão deixar, comtudo, ele considerar quanto possivel os demais,
sempre cm harmonia com o fim indicado para as inspecções
geracs.
§ 3.° As inspecções extraordinárias
terão por fim :
a) Verificar inopinadamente, sem prevenção do especie
alguma, o modo e a regularidade com que são ex cutadoa
os diversos serviços;
b) Examinar cuidadosamente qualquer ramo determinado de serviço OH assurnpto administrativo.
Art. 2.° Os differentcs corpos, estabelecimentos e rerepartições, que tenham gerencia administrativa, serão fiscalisados, nos periodos estabelecidos nas ordens cm vigor?
por delegados da administração militar, quando a isso s
não opponha o determinado nos regulamentos cspeciaes
por que se regerem. Os fiscaes não iuutilisarão os documentos justificativos da indicada gerencia, pois somente
aos inspectores gemes fica pertencendo tal attribuição.
Art. 3.° A verificação, liquidação c processo de todos
os abonos collectivos dos corpos e cstabelecimentos militares pertencerá aos delegados da direcção da administração
militar, nos termos dos regulamentos e mais ordens em
vigor.
Art. 4.° As inspecções serão ordenadas pelo ministro da
guerra, e a este pertence tambem a nomeação dos inspectores, salvo nos casos previstos na alinea a) do § 3.° do
artigo 1.0, em que o respectivo cornmandante da divisão
territorial tamb m pódc inspeccionar extraordinariamente,
por si ou por um general seu subordinado, qualquer corpo, estabelecimento ou repartição sob as suas ordens,
dando immediata participação á secretaria da guerra.
Art. 5.° A nomeação do inspector feita pelo ministro da
guerra pódo ser communicada ao nomeado por intermedio
do quartel general da divisão, ou directamente, quando
ellc não esteja sob as ordens immcdiatas do respectivo
general.
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de começarem as inspccções, os officiaes
deverão apresentar-se
ao respectivo
commandante
da divisão, que lhes comrnunicará as instrucções que entender necessarias,
ou seja para regnlarisar
ou modificar algum serviço determinado
ou para fazer
convergir
a attenção do insp ctor sobre qualquer assumpto, sem prejuizo, comtudo, das instrucções especiaes recebidas da secretaria
da guerra ou das prescripções
do
presente regulamento.
S único. No caso, porém, em que o inspector seja um
official mais graduado
ou antigo do quc o eommandante
da divisão, a apresentação
será substituída pela communicação eseripta a que se refere o artigo immediato.
Art. 7.° O official nomeado para effectuar uma inspecção
extraordiuariu,
se não residir ou não tiver de passar pela
séde da divisão, marchará ao seu destino sem cumprir o
preceito indicado no artigo ant erior, comrnunicando, com tudo, em nota reservada
dirigida ao respectivo general, a
natureza generica do serviço de que tiver sido encarregado.
Art.
.0 Em
regra, as inspecções são passadas por generacs,
Art. 9.0 O pessoal da inspecções vencerá a ajuda de
custo de 7 !SOOO róis diarioa,
com exclusào
de quaesq uer
outros vencimentos extraordinarios
ele marcha ou residencia, 8 mprc que o serviço for desempenhado
fóra elas localidades
em que 08 eeneraes in pectores tiverem a sua
residcncia official.
§ 1.0 Quando o numero de officiaes que devam acompanhar o general inspector for superior a tres, serão abonados por este serviço mais 800 róis diarios, por cada um
dos que excederem aquelle numero.
§ 2.0 As despezns de alojamento e alimentação do pessoal da insp 'CS';IO serão satisfeitas pelo chefe d' ste serviço,
por conta da importancia que para tal fim lhe será abonada adiantadamente,
nos termos d'este artigo.
§ 3.° A!> despesas de transportes pela via ordiuaria, que
forem realisados por conv niencia do serviço, serão pagl\ll
pela direcção da administração
militar, em vista das respectivas contas as iignadas pelo ajudante de campo do inspector e vi adas pelo respectivo general, sem direito a
quaesqu r abonos
xtraordinario
de marcha,
§ 4. ° Se algum dos oíliciaes que fizer parte do pessoal
das iusp cções tiver o sou quartel flíra da resid meia oflicial do general inspector,
e fi inspecção haja de se rculisar a corpo, e tabeleeimento
ou l"l'partiçi\o na séde da

d'ellas encarregados
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mesma residencia, ser-lhe-lia abonada a quantia de 1~T)OO
réis diarios, se for official superior, e de l~OOO reis se for
capitão ou subalterno,
eom exclusão do quaesquer outros
vencimentos
cxtruordinarios
de marcha ou residencia,
Art. 10.0 Quando tiverem decorrido os prasos mareados
para se realisarcm as inspecções, sem que qualquer corpo
ou districto de recrutamento
e reserva tenha sido inspeccionndo, o seu com mandante, pelas vias competentes, pnrticipará o facto ao comrnandante
da divisão, para serem
dadas as devidas providencias.
Art. 11.0 Todas as disposições que no presente regulamento se referem aos corpos das diversas armas terão applicação aos estabelecimentos
e repartições
militares, com
as unicas alterações exigidas pela natureza
especial dos
respectivos
serviços.
CAPITULO II
Inspecçêes geram.
SECÇÃO

Disposições

I

geraes

Art. 12.0 Os corpos elas diversas armas e serviços auxiliares elo exercito, bem como os districtos
de recrutamento e reserva, serão inspeccionados,
em todos os ramos
ele serviço e de administraç-ão, de dois em dois annos ..
Art. 13.0 Salvo motivo de força maior, devidamente CODlprovado, fi inspecção biennal deve concluir-se nos seguintes prasos uteis :
a) Cincoenta dias nos corpos de engenheria,
artilhería
montada, cavallaria e infantoria qne tiverem os batalhões
aquartelados
em localidades differentes ;
b) Quarenta dias na brigada de artilheria de montanha,
nos corpos de artilheria
de guarnição
e nos de infanteria que tiverem os batalhões reunidos ;
c) Trinta dias nas companhias de artilhoria de guarniC;ã:o, da administração militar e nos districtos do recrutamento e reserva.
Art. 14.0 Os commanduntes
das brigadas de cavnllaria
e infantcria serão coadjuvados, nos serviços das inspecçõ 's
geracs, pelos respectivos majores de brigada
c ajudantcs de campo. Alem d'cste pessoal, requisitarão para o mesmo fim, ao ministro da guerra, mais um official superior da
arrnu c um official da administração
militar.
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§ 1. o Os officiaes gencraes encarregados
de inspecções
gentes, quando não exerçam com mando de brigada, serão
coadjuvados por um official superior da arma a que pertença
o corpo a inspeccionar, por um capitão ou tenente do corpo do estado maior, 0\1 da mesma arma do official superior, pelo ajudante de campo e por um official da administração militar, todos requisitados
pelos mesmos generacs
ao ministro da guerra.
§ 2.0 Os commandantes das divisões militares e os COIllmandantes geracs das armas, quando inspeccionarem,
poderitO escolher o pessoal coadjuvante entre os officiaos combatentes sob suas immediatas ordens, não devendo exceder
a tres, sendo 11m de graduação de official superior, e requisitarão ao ministro da guerra o official da administração
militar que os deva acompanhar,
quando pela natureza
do serviço a inspeccionar
assim se torne necessario.
§ 0.° Nas inspecções sexennaes de que trata a secção v
d'esto capitulo, e nas outras em que o ministro da guerra
julgar conveniente,
os inspectores serão tambem coadjuvados por um official da arma de artilheria e os competentes
artifices, para se proced r a um exame rigoroso no estado
de conservação do material de guerra.
Art. 15.0 O official inspector, ou qualquer dos coadjuvantes, será substituido por outro de igual categoria, quando
a inspecção s ~a ao corpo, estabelecimento
ou repartição
do seu commando ou direcção, ou onde o mesmo servisse
11a menos de tres annos, ou houver g"erencia sua a fiscaIisar, ou aonde elle tivesse exercido funcções de fiscalisação nos termos do artigo 2.0
SECÇÃO II

Actos preliminares das inspecções biennaes
Art. 1G.o O official in pector participará,
com a devida
antccedencia,
ao commandantc
da divisão ou ao commandante militar da localidade, quando nas ilhas adjaeentes, a data cm quc tenciona começar a inepecção, a fim
de recolherem as licenças, excepto as da junta e para estudos, e os destacados e em diligencia, ainda que sejam
pra~as de pret que sirvam de nruanuensea, telegraphistas,
fieis de material, ou estejam empregadas n'outros misteres
análogos em quaesquer repartições da secretaria da guerra
ou d' clla dependentes.
1.0 Alem das excepções
indicadas n'este artigo, são
tambem dispensados de reunirem aos respectivos corpos:

*
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em tirocínio para o posto immo1. o Os que estiverem
diato ou destacados nas escolas praticas, para serviços de
inatrucçào ;
2.0 Os destacados nas provincias ultramarinas;
3.0 Os tratadores
dos cavallos praças ou montadas de
officiaes estranhos ao corpo inspeccionado.
§ 2.° Durante a inspecção, não serão nomeados destacamentos nem diligencias, nem concedidas licenças, excepto
as arbitradas pelas juntas militares de saude e para estudos.
§ 3.0 Os generaes cOlllmanc1antes das divisões e os commandantes
militares das ilhas adjacentes
faríío cumprir
as disposições
d'este artigo e seus paragraphos,
ainda
que, para o conseguirem,
tenham
de reduzir
ou até
supprimir,
temporariamente,
o pessoal de determinados
serviços.
§ 4.0 Nos corpos de artilhcria cm que houver baterias
aquarteladas
m differentes localidades,
e nos de infanteria em que os batalhões estejam separados, sempre que o
inspector propozer e o ministro ela guerra approvar,
poderão as differentcs
fracções reunir
m um ponto determinado, para exercicios ou r evistas geraes.
Art. 17.° Com a antecedencia
devida, o official inspector solicitará dos cOJUmandos geracs de engenhoria e artilheria os mappas dos artigos de mobília, utensílios o material de guerra, e bem assim, do commando geral da arma
a que pertencer
o corpo a inspeccionar,
o mappa dos
instrumentos
scientificos, livros, compendios,
regulamentos tacticos c de outros serviços, material
de gymnastica
e dos diversos ensinos especiaes, pelos quaes o mesmo corpo
seja responsavel.
Art. 18.° Os generaes «ommandantos
das divisões e os
commanelantes
militares das ilhas adjacentes
satisfarão
as requisições
e pedidos que, a bem elo serviço das inspecções, lhes forem aprosentados
pelos respectivos
inspectores, no tempo que decorrer
desde a participação
a
que se refere o artigo lG.o até :1 entrega do relatório
final.
Art. 1!'1.0 O official inspector, tendo solicitado das nuctoridades competentes as guias ele marcha e de transporte
qne necessitar
para si e para o pessoal e animal que o
deva acompanhar,
logo que chegue á séde do corpo a
inspeccionar,
avisará officialmente
o respectivo commandante, indicando-lhe
o dia e a hora cm que devorá dar
principio á inspecção,
a fim de ser recebido em formatura geral, cm ordem de marcha.
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SECÇÃO III

Deveres dos inspectores
nas inspecções bíennaes aos oorpos das diversas armas
e serviços auxiliares
Art. 20.° Desde que comece a inspocção até á entrega
do relatório final, poderú o official, que a passar, exigir do
respectivo
connnandante
do corpo os esclarecimentos
ou
documentos de que carecer para o exacto desempenho da
sua connnissão,
c ord enar as formaturas necessarias,
devendo, com tudo, participar previamente
ao commandante
militar ela localidade,
quando convenha que o corpo não
tenha serviço de guarnição no dia da formatura.
Art. 21.° No primeiro dia de inspecção,
o inspector
fará reunir o conselho administrativo
para verificar
se
existe no cofre, tanto em numerário
como em cedulas,
das quaes verificará
a legalidade, as importancias
que os
competentes
registos accusarem,
fazendo de tudo lavrar
acta que rubricará,
depois de assignada
pelos membros
do conselho.
Art. 22.° Dos factos de que tomar conhecimento
no
decurso da inspecção e (lue demandem promptas providencias de qualquer
auctoridade
superior,
o insp ctor darlhe-lia conhecimento,
para serem tomados na devida consideração.
§ 1.0 Por meio de notas dirigidas, immediatamente,
ao
commandante
do corpo sujeito ao seu exame,
fará o
inspector cessar todas as di 'posições contrarias
ás leis,
regulamentos
e 01'(10n' em vigor, assegurando
o exacto
cumprim nto das suas ordens.
§ 2.° As disposiçõ 's do paragrapho
antecedente
não
prej udicam q ualqucr procedimento
criminal ou disciplinar
que o inspector devn tomar, no. termos do codigo de justiça militar e r zularuentc disciplinar do exercito.
§ 3.' Durante
os trabalhos
da fiscalieação poderá o
inspector resolver qualquer duvida qtle 111l' for ponderada
pelo commnndantc
do COl'pO, sobre tt execução
de alguma disposiçâo de regulamento
ou de ordens, quando tal
duvida nào deva ::;01' submettidn à decisão das auctoridad s mperiores
nao prt:iudiclue a doutrina exposta no
n.? .0 do artigo :l.o do rcgl1lallwnto dos connnandos militares, approvado por clcel'C'to de 1H de outubro de 1 96.
Art. 23.0 Em acto d ill..;ppeçao, cumpre tam bem ao

insp ctor :
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1. o Examinar o estado geral da instrucção e mui especialmente a dos quadros;
2. o V erificar a execução dada aos regulamentos
de instrucção e mais ordens especiaes sobre este ramo do serviço militar;
3. o Avaliar, em exercicios espcciaes, a instrucção das
differcutes unidades,
desde o emprego das armas até ás
mais largas applicações do serviço de campanha;
4.0 Dar os themas para os exercicios de dupla acção
,que devam realisar-se
sob o commando de capitães ou
officiaes superiores,
exigindo dos respectivos commandan'tcs os relatorios das operações executadas ;
5.° Apreciar a capacidade intellectual
e grau de in.strucção dos officiaes e aspirantes a official:
a) Apresentando-lhes
problemas sobre a carta, para os
resolverem;
b) Presidindo a theorias e fazendo interrogatorios
sobre assumptos militares;
c) Examinando a execução <los trabalhos topogrsphicos que houverem effectuado ;
6. o Assistir a exercícios parciaes de telegraphia
por
.meio de signaes, de sapadores,
de maqueiros,
de avaliação de distancias,
de orientação,
de tiro ao alvo, de esgrima, de gymnastica,
e ainda outros proprios da especialidade da arma a qne o corpo pertencer ;
7. o Avaliar a instrucção theorica das praças de pret,
interrogando
algumas d'ellas, em cada bateria ou companhia, ou mandando-as
interrogar,
na sua presença,
pelos
seus coadjuvantes;
8. o Inspeccionar a escola regimental,
examinando
se
são cumpridas as disposições do respectivo regulamento,
assistir a algumas
lições dos cursos n' ella professados,
para apreciar
a compstencia
do pessoal doe nte e a applicação dos alumnos, e habilitar-50
com os dados precisos para a conveniente
estatística escolar, que deve juntar ao relatorio da inspecção ;
9.° Examinar
os livros do registo disciplinar, tanto dos
officiaes como das praças de pret, os das ordens, mappas diarios, relatorios dos officiaes de serviço, partes do
guarda. as participações cscriptas ele infracções de disciplina
e quaC'squer outros documentos existentes llO archivo, que
lhe possam miuistrnr elemento" para julgar:
(1,) Do modo como foi exercida a competencia
disciplinar elos graduados;
b) Do espírito militar e disciplinador dos indivíduos
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que compozerclll os quadros respectivos, e especialmente dos ofíiciaes superiores e commandantes de bateria e companhia j
c) Do espírito de subordinação e da indole das praças
não graduadns ;
d) Dos crimes ou delictos erradamente
qualificados
de infracções;
e) Das participações que não tiveram seguimento e
dos motivos que assim o determinaram;
f) Das infracções averbadas vagamente nos registos,
de modo a não se poder conhecer se as punições
foram conformes aos delictos;
g) Da justiça na applicação das penas, apreciando
se houve proporção
entre a falta e o castigo c
relativa igualdade
entre as penas impostas
ás
diffcrcntes praS'as, tudo segundo as regras elo respcctivo regulamento;
LO.o Observar sc nos actos ele commando se revelam
os dotes de energia, intelligcncia
e aptidão, se nos de execução das respectivas
determinações
cada um elos officiaes
cumpre com exactidão os deveres elo seu posto, e se a todos elles preside o methcdo e boa ordem convenicntes;
11. o Examinar
se o uniformes dos offíciaes e praças
ele pret são rigorosamcnte
os do respectivo,
plano, não
consentindo
a menor alteração,
ainda que scja fóra do
aquartelamento
e dos actos de sorviço ;
garbo
12.0 Examinar o estado de asseio, compostura,
e atavio com quc as praças se apresentam
no serviço interno, ele guarnição e em passeio;
1:3,0 Verificar sc todas 11S praças tê em os seus uniformes, e se a manufactura do fardamento, e especialmente a elo
calçado. 6 devidamente' cuidada;
14:,o Verificar se no deposito geral existem manufacturados os artigos de fardamento,
calçado, roupll c P 'queno equipamento
necessarios
para occorrer á prompta satisfaçào das requisições dos com mandantes das baterius ou
('ompanhias;
15,0 Mandar proceder á medição e contagem dos lanificios c artigos em urrecadnção,
verificando
se conferem
com O' dcscriptos nos rcgi tos n. u~ [) e 9 do conselho administrativo , a fim de, no caso de falta ou d sfalque,
a faaeuda nacional SPI' immedintamcnte
indemnisada p-Ios
responsaveis, s -m prejuízo de ulterior proc .dimento crimiDaI ou di ciplinar ;
Hi.A Passar, em differ ntcs formaturas,
revista a todos
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os uniformes, armamento, correame e equipamento distríbuidos ás praças, e bem assim aos arreios e equipamento
de gado, viaturas, reparos, bôcas de fogo, palamenta e munições, verificando o estado de limpeza e de funccionamcnto
e tarnbem o estado geral de conservação, fazendo, n'uma
das revistas com equipamento, abrir as mochilas ou as
malas das praças ele pret, para se certificar da boa disposição da roupa c da existcncia elos diversos artigos, devidamente marcados;
17.0 Verificar, em presença elos mappas a que se refere
o artigo 17. o, a existencia effecti va de todos os artigos de
material de guerra, mobilia, utensilios, instrumentos sciontificos, e tudo o mais que estiver em carga ao corpo,
devendo a verificação fazer-se pela reunião de todos os
artigos da mesma especie, em local apropriado, excepto
d'aquelles que, pelas suas dimensões e outras circumstancias especiaes, não possam ou não elevam snír elos compartimentos onde habitualmente estão coJlocados;
18.0 Verificar o estado do conservação e limpeza dos
artigos referidos no numero anterior, dando, no relatório
final, pelo que respeita ao material de gnerra, urna idéa
geral do seu estado, precisando clara e positivamente o
zêlo dispensado a este importante ramo de serviço e indicando nas informações os offíciaes dignos de louvor ou
que se hojam mostrado menos cuidadosos n'elle ;
19.0 Augmentar á respectiva carga todos os artigos que
encontrar a mais no quartel, quando não sejam propriedade particular de alguem, e obrigar os rcsponsavcis a
apresentar os que faltarem, podendo a indemnisação ser
feita a dinheiro, sempre que isso se tiver por conveniente, independentemente do preceituado no § 2.° do artigo
22. o, e, do movimento havido, em resultado da sua verificação, dará irmnediatamente parte á estação compet nte;
20. o Inspeccionar todo o edificio do quartel, o paiol e
quaesquer dependencias, examinando tanto o seu estado
de conservação, cm geral, como o de asseio, ordem, aproveitamento e condições hygienicas, ouvindo, quanto a estas, os cirurgiões do corpo, procedendo ela mesma fórma relativamente ao hospital ou enfermaria regimental,
interrogando os doentes sobre qnaesqucl' reclamações qu
tenham a fazer e habilitando-se com os precisos elementos
])Ilra organisar a estatistica hospimlar, (!lle deve juntar no
relato rio da inspcec;n:o,apreciando-a, depois de ouvir para
esse fim os referidos cirurgiões;
21. o Verificar se existem no quartel: e correspondem
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ao seu destino, as repartições, arrecadações,
officinas, prisões e mais depcndencias
que, segundo o respectivo regulamento,
deva haver, se todos os compartimentos
têem
sobre a porta a designaçfio do fim a que são applicados e
se u'aquelles em que houver utonsilios para serviços determinados, existe um mappa com a sua descripção e numero;
do gado e a sua alimen22.0 Examinar o tratamento
taçfio, e se as cavallariças
e enfermaria veterinaria
satisfazem ás indicações da hygiene hippiea, ouvindo a tal respeito a opinião do voterinario ;
23.0 Apreciar, pelos meios ao seu alcance, se as informações annuaes dadas pelo eommandante, dos seus subordinados, slio concordes com o juizo que d'eIles formar, notando qualquer divergcncia
para d'clla fazer menção nas
informações a que se refere () § '1. o do artigo 31.0;
24.0 Investigar,
pelos meios que julgar proprios,
se
cada um dos officiaes cumpre com exactidão os deveres
do seu posto ou emprego, sem usurpar attribuiçõcs que
não lhe pertençam,
abusando assim da sua auctoridadc,
e
fazer menção especial dos officiaes e sargentos que se tornarem notáveis pela sua dedicação e zêlo pelo serviço, a
ponto de merecerem
qualquer recompensa superior;
2õ.o Fisculisar as contas de vestuario das praças, tanto
nas cadernetas
e livros de conta corrente
como nos registos do conselho, e examinar se as distribuições
de artigos e os descontos pa1'<1 o seu pagamento se fizeram com
a regularidade
estabelecida e nas proporções devidas, indicando os ofliciacs que se hajam tornado distinctos pela
boa administração
e os que hajam revelado menor interesse n'csse ramo de serviço;
26.0 Verificar a maneira como têem sido cumpridas as
disposiçõ s cm vigor sobre o rancho geral e o dos sargontos, e apreciar sr, lia escolha dos ranchos ou na acquisi<;ão dos gencI'os não arrematados, se procedeu com bem entendida economia, de fôrma a não le 'ar n m os interesse'
da fazenda nem a conveniente alimentação das pl'aças;
27. o Examinar se toda' as praças receberam
pontualmcnt
os seus vencimentos,
c bem assim os artigos de
vestuario lanc;arlos nas suas contas correntes, ouvindo e resolvendo qualquer ree lu-unção no dia que paru isso ele tinar ;
28. o Mandar publicar,
na ordem do corpo cm in pee<:ão, o dia, hora e lo .al m que receberá quuesquor rcC'I/Lmações que os otliciacs e mais praça c1· ejem fazer sobre
assumptos de serviço militar em qUf'! se julguem prejudicados, com excepção dos qn hajam d ser regulados cm
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conformidade
com as disposições do regulamento
disciplinar do exercito;
29.0 Examinar se no serviço interno são cumpridas as
disposições do respectivo
regulamento
e determinações
posteriores, bem corno se as promoções aos postos inferiores
têem Elido feitas em inteira conformidade
com o regulamonto cm vigor;
30. o Fiscalisar
se as praças foram distrahidas
illcgalmcntc do serviço de escala, ou se têem sido conferidas licenças ou dispensas não auctorisadas ;
31.0 Fiscalisar
o serviço de guarnição
fornecido pelo
corpo durante o tempo da inspecção, no caso de não haver na localidade commandante
militar mais graduado e
antigo;
32. o A preciar a maneira como sEio cumpridos os differentes regulamentos
em vigor, a fim de fazer juizo seguro sobre o modo como elles sao postos em execução;
33. o Examinar
se os nrchivos da secretaria
geral, conselho administrativo,
escola, bibliotheea, musica, batalhões,
companhias ou baterias estão em bom arranjo e bem classificados ;
34.0 Examinar
os cadernos onde os cirurgiões inser vam as convalcsoonçaa,
e o das praças que tenham licença
para pernoitar fóra do quartel, tomando nota de qllaesquer omissões, erros ou irregularidados
commettidas
nos
respectivos serviços;
3:). o Examinar
a escripturação
dos livros de matricula
do pessoal e animal, das folhas de registo e das cadernetas, verificando a existencia dos documentos
que legalisorn as verbas lançadas, e bem assim apreciar a maneira
como têcm sido cumpridas
as instrucções
para sua escripturação,
fazendo as re ,tificaçoes necessarias n'aquelles
documentos e visando as folhas de registo e as cadern 'tas
feitas em substituição
de outras incapazes
de continuar
no sorvico :
36.0 Ve{·ificar se as praças foram licenciadas para a roserva ou tiveram baixa do serviço nas devidas epochas,
tendo em consideração
os augmentos ou diminuições no
tempo do serviço a qne stivcssern sujeitns ;
37. o Examinar
os livros do ordens, para verificar se
n' elles está oscripturado
tudo o q li C é d svido, tirun do copia de qualquer ordem que, pOI' importante,
deva ser adjunta :10 relutorio da inspecção, c fazendo trancar
\ ficar
sem effoito us que forom oppostas á disciplina OH a alguma disposição superior;
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se a escripturução dos livros escolares,
38.0 Examinar
das actas das sessões das juntas regimentaes,
dos termos
do juramento,
corrcspondcncia,
vaccina, desobriga, escalas, registos de tiro c outros a cargo da secretaria geral o
baterias ou companhias eatá feita nos devidos termos e com
exactidão;
.
30. o V cri ficar se na administração
e contabilidade,
tanto do conselho administrativo
como das baterias ou companhias, sito seguidos os precei tos c regras estabelecidos,
notando quacsquer irregularidades
o mandando desde logo
corrigil-as, verificando igualmente a legalidade e exactidão
dos njustamcntos
de contas das praç'as c dos vencimentos
abonados, c se, no decurso da inspecção, encontrar qualquer
desfalque ou não a.pprovar alguma verba de dospeza ou
opera<;'1to de gerencia, dani as providencias
pal'll. que a fazenda nacional seja de prompto indemnisada pelos respon·
savcis, independentemente
elo procedimento
a qtle se refere o § 2." do artigo 2J.";
40,0 Verificar se todas as receitas destinadas aos fundos
dos hospitaes regimeutaes ou enfermaria, escolas c instrumentos musicos deram effectivamcnte
entrada no cofre;
41. o Fi calisar toda a gcreucia do conselho administrativo
desde a data do encerramento
da inspecção geral anterior,
bem como a escripturação
dos respectivo
registos e dos
da administração
das companhias ou baterias, habilitandose para proceder a balanço geral no dia do encerramento
da sua inspecção,
o qual ticará lançado no registo n.? 10
do mesmo conselho e serii remettido,
desde logo, por copia, ao director da administração
militar, conjunctamcntc
C0111 uma
nota explicativu
das díffcrenças encontradas
e
dos actos de ger eucia reprovados,
SECÇÃO JV

Deveres dos inspectores nas inspecções aos diversos
estabelecimentos c repartições militares
Art,
24.0 Xas inspecções de quc tenta a pr ente cccãu
"
)
()S inspectores
cumpnruo, na parte applicnvel, () disposto
na secção anterior
c, s 'guindo toda a (li posiçõo» dos
r gnl:un ntos que rcgC'I'l>1ll tues c:;tabcIN:illwntos ou rvpal'tiçõ s, verificarão
se, -m todos o ramos de serviço
ellcs têem tido pontunl > legal cxceuçào.
'
§ 1." Tas in p cçl)(':; aOll distri ·to· de rCCl'lltamento o
res 1'\'a, ser?!.t) vt'ritieadas, nàoú
todas as opcrtH'ões rcla-

,
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tivas ao movimento e situação dos reservistas,
mas tambem as que disserem respeito ao recrutamento.
§ 2.° As inspecções geraes aos distrietos de recrutatamento c reserva deverão verificar-se no primeiro semestre do anno, e, quanto possível, nos mezcs em que os
respectivos
eommandantes
não estiverem empregados nas
revistas de inspecção.
§ 3.° Ql1ando o pessoal dos districtos de recrutamento e
reserva seja encarregado
de ministral' instrucção ÚS praças da segunda reserva, o official inspector procurará
inteirar-se do modo como esse serviço tenha sido executado.
SECÇÃO

v

Deveres dos inspectores nas inspecções sexennaes
alem do preceituado
nas secArt. 26.0 Os inspectores,
ções antecedentes, terão mais os seguintes deveres nas inspecções geraes do sexto anno :
1.o Passar rigorosa revista ao estado de conservação de
todo o material
de guerra, ela isificando o que esteja incapaz de servir e o que necessitar de concerto, (' fazendo
immcdiatámente
as devidas participaçêes
para o commando
geral ele artilhcria, a fim de serem toma elas as convenicntes providencias ;
2.° Passar a novo numero de matricula todos os desertores não apresentados,
quando o respectivo livro não tiver
já outros assentamentos
cm aberto, a fim de poder ser
entregue no archivo gera! elo ministério da guerra, devidamente encerrado.
Do novo registo de cada desertor, será
tirada uma nota de nsscntos pam se .i untar ao respectivo
auto de corpo de delicto, archivutlo na pasta E;
3. o Anníquilar, por meio elo fogo, todos os docum ntos
existentes
nos nrchivos qno comprovem verbas lançadas
nos livros e registos da accretariu gcrnl, conselho administrativo, escola, bibliothcca,
companhias ou uatl'l'ias,
ou
outras quacsquer d pendcncias,
e que s jnm respeitantes
á
fiscalisação das inspecções geracs anteriores,
excopto :
a) Os índices das pastas A, C e E;
b) Os autos do corpo de delicto dos desertor s não
apresentados,
bem como as respectivas fulhas de
registo c cadernetas;
c) As guias de transfcreucia
dos oflicines e /IS de
nprcsentaçào das praças de pret, transferidas
dos
districtos do recrutamento
e reserva por cncorporação definitiva ou como supplentes ;
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d) As certidões

de habilitações
litterarias
ou scientificas, de baptismo, casamento, obito e os diplomas de condecorações
e louvores, os quaes poderão ser entregues
aos interessados,
se forem
pedidos no praso de tres mezes, sendo também
queimados por ordem do commandante,
quando
aquelle praso seja excedido.
§ 1.0 Os livros findos de contas correntes das praças,
os cadernos auxiliares
da escri pturação das baterias ou
companhias,
da secretaria geral e do conselho administrativo, os diarios do corpo, mapras diarios, relatorios dos
officiaes do serviço com os documontos que devem estar
adjuntos,
as partes das guarda,
os cadernos da ordem
das companhias ou baterias, os cadernos o minutas de tiro,
.as guias de tran iferencia escolar e do tiro, as escalas, as
manufacturas,
a resultas gemes de vencimentos,
as rela-ções de vencimento
c todos os outros documentos
que
o diversos regulamentos
a sim o determinem,
serão tambem anniquilados pelo fogo, se respeitarem
aos períodos
fi calisados pelas inspecções geraes ant riores.
dos documentos quo ficarem cxis§ 2.0 Dos numero
tindo nas pastas A o E farA o inspector expressa menção
na ultima pagina dos respectivos indices annua s, e cortará com um traço o num '1'0 de ordem do todos os outros.
Art. 2ü.o O insp ctor fará inventariar
o livros, registos findos e quaesquer outros documentos importantes,
existentes nos archivos, respeitantes
a factos fiscalisados
pelas anteriores inspecções geracs, e olieitará das repartições competentes a sua entrega no archivo geral do ministerio da guerra.
S unico. O inventario organi ado nos termos do presente ártico s r:í. feito cm duplicado, ficando 111ll dos exemplares no archivo do corpo e s ndo enviado o outro ii.
secretaria. lla guerra com o rclatorio.
SECÇÃO \'l

Actas fínaes das inspecções e relatarias
Art. 27.0 Conclui-los o' trabalho'
do inspecção c fiscalisaçâo,
o in pector d 'signará o dia cm quc deve SOl'
enc nada a in p cçao, fazendo então, com essa <lata, os
termo
d confcr ncia cm todos o. livros o r 'gistos da socretaria gcral, con 'lho administrativo,
e Tola· eompanhins
ou bateria", excepto no' de matril'ula 'na .. folhas tIL' 'Ul'g,\
d matcrial do guerra, mobilia e ut nsili s. Conjundam 'nte
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com os membros do conselho administrativo
assignarã a
acta final do balanço a. que proceder.
§ 1.o Nos termos de conferencia elo registo n. o 3 do
conselho administrativo,
deverá o inspector declarar, por
extenso, qual a existencia em numeraria e ccdulas no dia
do encerramento
da inspecção e, no n." 10, que todas as
verbas do activo e passivo do balanço conferem com os differentes registos.
§ 2.0 O corpo em inspecção, findo que spja qualquer
trimestre civil, não procederá a balanço dos tundas á responsabilidade do conselho, esperando pelo balanço do inspectai', assim como, feito o do inspector, o que se seguir terá
lagar no i1111 do trimestre immediato, no qual será então
comprchendida
a gcroncia
anterior ainda não fiscalisada
superiormente.
Art. 28. ~ O inspector, antes de proceder a balanço, solicitará da administração
militar a indicação das quantias
qne tenham sido entregues
ao conselho elo corpo em
inspecção para obras ainda Iliio concluidas,
c do saldo
existente
em poder da agencia militar, fazendo-se
tambem, na respectiva acta de encerramento,
especial menção
de tacs declarações.
Al't. 20.0 Para servirem de base ~t fiscalisação de nova
inspecção, o inspector deixará
no archivo do corpo, convenientementc
inscriptos
cm indice especial da pasta II,
os documentos seguintes, rubricados em cada folha, e referidos ao dia do encerramento
da inspecção :
1. o Relação nominal dos officiaes existentes
no effectivo;
2.° Relação numcrica,
por numeros de matricula, das
praças de prct existentes
no effcctivo, das matriculadas
que estejam licenciadas
na reserva, dos desertores
sem
sentença passada cm julgado, dos matriculados
como r servistas, mas em serviço nas guardas municipnos ou fiscal, o dos que tiverem baixa provisoriu por estarem na policia civil de Lisboa;
3. o Relação numerica,
por numcros do matricula,
de
todo o gado existente no effcctivo;
4. o Mappas das cargas de material de gu('l'J'a, mobília,
utensilios e objectos pertencentes
ao ensino, á escola, biblioth ca , gyninnsio c mais dcpendencins ;
5.0 Nota dos livros c registos findos q1le IlOS archivos
ficarem à responsabilidade
do corpo.
Art, 30.0 Concluída a inspecção, o inspector, dentro do
praso de quinze dias, remetterá
ao commandante do corpo
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uma nota, que ficará archivada na pasta A, cm que indique, de uma maneira generica, a impressão com que ficou
dos factos analisados, principalmente
d'aquelles que digam
respeito (~ instrucção e disciplina. A referida nota será lida
pelo chefe em reunião de officiaes, publicando-se d'ella um
extracto
na ordem do corpo do mesmo dia.
§ unico. Quando, por esta occasião, o inspector tiver de
admoestar,
reprehender
ou applicar qualquer outra pena
da sua competcncia a algum officiul, por qualquer acto de
commando ou serviço, fal-o-ha por meio de nota especial.
no artigo
Art. 31.0 Depois de cumprido o preceituado
antecedente,
o in pcctor formulará um rolatorio circumstaneiado dos actos da inspecção, o qual será dirigido ao
ministro da guerra. O relatorio separará
claramente
os
actos de gereneia de cada um dos commandantes
que
o corpo tiver tido durante o periodo anterior, de fórrna a
poder npreciar-sc a maneira como o comrnando foi por elles exercido. A ultima parte será consagrada ás propostas
para melhoramentos
de serviços. Da apreciação dos actos
de gerencia de cada um dos eommandantes,
serão extrahidus copias anthcnticadas
pelo inspector, que serão juntai!
ao relatorio, com o fim de serem nrchivadas na secretaria.
da guerra junto dos processos dos officiacs a quem se referirem, depois de convenientemente
apreciadas.
~ 1.0 Com o relatorio, o inspector formulará, em folhas
separadas, informações
ácerca de cada um dos officiaes, as
quaes
\:'r110 igualmente
destinadas
a ser archivadns nos
respectivos processos existentes
na secretaria
da guerra,
depois de apreciadas devidamente.
N'essas informações o
inspector, com respeito aos officiaes superiores e capitães,
terá. especialmente
cm vista o cumprimento
do disposto
9·) li 24 . o e 2-u. o lO
1 ar ti1nos n. os oiJ. o ( a I·mea b) , 10 .,o 18 .,o _.J.,
go 23. o do presente regulamento.
S 2.0 Na apreciação do eommandante , officiacs superiores c capitães, o iuspector referir-se-há clara e determinadamente não sómente ao estado physico e capacidade intelJcoctual, ruas especialment
á en irgia, decisão e demais
dotes militares esscnciaes para o exercício do commando,
pam o 'l uc se habilitará
desde o começo da inspecção
com os elementos \ informaçê s indispcnsavcis
para formar um juizo seguro, de\" Ildo, na apre~in~·it() da:> qua.lidades morae ,I· ·f('ril··e taml)(,1I1 dcsig-nndalllcnte aos aetos
l\otorio , embora d.~ natureza nito oflieial, que, por qualqU('r modo, hAjam concorrido
para honrar ou abater o
pr ::;tigio c a auctoridadc moral dos referidos ofliciac:l.
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§ 3. a Informações identicas serão dadas dos aspirantes
official, sargento ajudante c primeiros sargentos, com o
fim de apreciar se são ou não dignos do accesso ao posto
de official.
§ 4.0 .0 relatorio será tambem acompanhado:
1.o Da copia das notas a que se refere o § LOdo artigo 22.0;
2.0 Da copia das ordens a que se refere o n." 37.° do
artigo 23.°;
3. o Da copia do balanço dado pela inspecção de que
trata o artigo 27.°;
4.0 Da copia das notas a que se refere o artigo 30.0
e seu paragrapho unico;
õ. o Da copia das actas do conselho administrativo em
que haja declarações de não conformidade,
ou em que se
achem consignadas resoluções que o inspector julgue contrarias ás prcscripções
vigentes;
6. o Da copia das ordens do presidente
do conselho
, administrativo,
em virtude das quaes, sob sua exclusiva
responsabilidado,
se tenham effectuado qua squer actos
administrativos
011 invalidado
resoluções tomadas;
7. o Das estatisticas escolar c hospitalar;
8. o Do duplicado elo inventario a que se refere o § unico
elo artigo 26.0;
9.0 Da nota do ~'mprego dos dias uteis de inspecção,
com respeito aos serviços de instrucção;
10.0 De quaesquer outros documentos justificativos
do
relatório.
Art. 32.0 O inspector, logo que encerre qualquer inspecção, púde passar a outra, independentemente
da entrega
do seu relatorio final.
Art. 33.0 Do encerramento
ela inspecção dará o inspector
immediatamente
parte ao respectivo commandante
da divisão ou commandante
militar, quando nas ilhas adjacentes, para cessarem as medidas tomadas cm virtude do artigo 1G.o
a,

CAPITULO III
IIl8})CCçÕesdo instrucção

c díselplfuu
/

Art. 34.0 Nas inspecções a 'lHe se refere o presente capitulo seguir-se-hão,
na parte applicavel, as regras estabolecidas para as inspecções gentes, especialmente
na que
diz respeito aos serviços de instrucção c disciplina.
S unico. As inspecções de instrucção e disciplina serão
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feitas annualmente
a cada corpo, não devendo exceder a
sua duração a dez dias uteis, ficando substituidas pelas
inspecções geraes (biennal ou sexennal), nos annos em que
estas se realisarem.
Art. 35.0 Para julgar do estado da instrucção e da disciplina das differentes unidades, o official inspector, alem
da observação ocular e constante de todos os factos rAVCladores d' esses estados, e das investigações
e exames que
julgar convenientes,
verificará:
1.o Se os serviços de instrucção se executam com toda
a regularidade,
achando-se
presentes
os officiaes e mais.
praças para isso competentes,
segundo o respectivo regulamento de instrucção e disposições posteriores;
2.0 Se o serviço interno do quartel é desempenhado com
regularidade,
achando-se
tambem presentes todos os officiaes e mais graduados
quo, segundo os regulamentos,
têem do comparocer;
3. o So o quartel está asseiado o no devido estado de
arranjo, tudo oonforme as prescripções regulamentares;
4. o Se o pessoal de serviço, tanto o geral do corpo
como o das baterias, companhias c cavallariçna,
se apresenta devidamente uniformisado e com os dístinctivos apropriados, o so os individuos de serviço são effectivamente
os indicados no mappa que o oflicial de serviço deve ter
em seu poder;
5.0 Se o armamento, correame, equipamento, arreios e
mais material de guerra,
tanto a cargo das praças como
nas arrecadaçõ 's e parques,
está bem tratado e censorvado, segundo as prescripçõcs
regulamentares;
6.° Se' as officinas, os ensaios da musica e os elos clarins, corneteiros
ou tambores funccionam regularmente
e
com o pessoal uccusado no diario do corpo;
7. o Se os convalescentes,
os detidos, os reclusos c os
que estiverem cumprindo a pena ele prisão disciplinar estão nos locacs para isso destinados o observando as prescrições dos regnlamcntos;
8.0 Se os ofliciaos e mais pra~lls, ainda quando f{,ra do
actos de serviço, cumprem o que a re pito
de uniformes
está determinado no respectivo plano;
!).o Se as formaturas
para a distribuição de pão, café.
ranchos, recolher,
parada da guarda,
on quaesqucr
outras que haja, s fazem com toda a rvgularidnd
, compar cendo os officiacs e mais praças a i :-;0 obrigados e com
o uniforme apropriado a taes actos ;
10.0 Se {lira do quartel ap 'nas p .rnoitam as praças de
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pret legalmente auctorisadas
nos termos do regulamento,
e que não tenham serviço a desempenhar;
11.° Se os mappas, diários, escalas e demais doeumentes que devam estar patentes nas casernas e outras
.dependencias
do quartel, ali existem effectivamonte
e escripturados
em dia;
12.° Se na preparação
dos ranchos, tanto dos sargentos como dos soldados, são empregados
gencros de boa
qualidade
e nas quantidades
determinadas,
e bem assim se as respectivas
rações são bem cozinhadas e distribuídas com os devidos cuidados e asseio;
13, o Se o gado está convenientemente
alojado e apresenta aspecto de bom tratamento.
Art. 3G.o Tambem compete ao offieial inspector:
1.o Presidir, pclo menos, a uma theoria aos officines e
aspirantes
a official, fazendo ou mandando fazer-lhes as
perguntas
harmonicas
com as especialidades
da arma ou
serviço e segundo o respectivo regulamento
de instrucção,
indicando, na propria occasião, os assumptos
sobre qne
devam ser interrogados;
2, o Dar, para resolver sobre a carta, 11m determinado
problema,
ouvindo os alvitres
apresentados
pelos offi-

ciaes ;
3.(' Examinar os programmas
do ensino feitos pelos capitães e officiaes superiores, segundo as regras dos respectivos regulamentos
de instrucção ;
J4. o Assistir a um trabalho, por ello determinado, de sapadores ou das especialidades
da arma ou do serviço a que
pertencer o corpo em inspecção;
5.° Assistir a um exercício de maquoiros ;
O/' Exnminar as conferencias cscriptas, os trabalhos topographicos
e os enunciados dos problemas tácticos ou de
outros ramos de instrucção
militar, qlle hajam sido propostos aos officiaes e aspirantes
a oflicial desde a ultima
inspecção;
7.° Assistir a uma sessão do tiro de revolver e a outra de
esgrima,
executadas
por ofliciaes e aspirantes a official ;
8.° Assistir a uma thenria feita p lo official de tiro e
armamento, ou, na sua falta, pelo ajudante, aos sargentos,
cadetes c pra~'as do estado menor, iudicando , na propria
occasião , os assumptos sobre q ue devam s 'r perguntados,
tendo em vista as especialidades
de cada arma ou serviço
(l o preceituado
no rospecti \'0 regulamento
de instrucção.
Art. 37.0 Terminada a in pocçãn, o official inspector enviará, no praso de dez dias, um rclatoric minucioso, dirigido
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ao ministro da guerra,
ácerca do estado de instrucção e
disciplina do corpo inspeccionado,
elaborado nos termos
propondo o que
goraes do artigo 31.0 e seus paragraphos,
julgar conveniente a bem da instrucção e disciplina.
CAPITULO IV
Inspecçêes

('xü'l\Ol'tlinarillR

Art. 3 .0 As inspecções extl'aordinarias
regular-se-hão,
quanto possivel, segundo () fim a que forem destinadas,
pelas regrns fixadas para as inspecções bicnnaes ou para as
de instrucção
e disciplina, e pelas disposições ao diante
consignadas.
§ unico. As inspecções oxtraordinarias
não deverão ser
ordenadas fi, corpos qllo estejam em inspecção geral ou
de instrucção
e disciplina,
mas, havendo qualquer facto
concreto tInc demande especial attcnçâo,
será communicado ao officinl inspector, pnra os devidos effeitos.
Art. 30.0 As inspecções extraordinarias,
em regra, não
poderão durar mais de oito dias, sendo indispcnsavel
auctorieação superior para se prolongarem por maior pra80.
Art. 4:0.0 Nas inspecções cxtraordinarias
de quc trata
a alinea a) do § 3.° do artigo L·, o official inspector, logo
que chegar á sédo do corpo que vae inspeccionar,
transportar-sc-ha ao respectivo quartel, e rnnndnndo chamar o
oommandante
OH, na sua ausencia,
o official mais gl'aduado
de serviço interno, verificará a execução dos serviços indicados no artigo 35.0 do presente regulamento.
unico. N'osta primeira visita, por um seguro golpe
de vista c bom critério ácerca do tudo quanto prcsencear
dentro e f<ira do quartel, o official inspector procurará determinar de de Jogo qual o niv ·1 da instrucção o da disciplina, e o modo e pontuulid ade como silo executados os diversos serviços.
Art. 4:1.° D pois de cumprir o preceituado no artigo antecedente, e ainda no primeiro dia de inspecção, () official
(1'ella encarregado passnrá a examinar rapidamente todos
os livro , caderno , diários, (', cala
> demais
oscriptura<;ri.o, tanto da .ccrctarin geral como do '011 iclho, companhias, bateria
e escola, v- rificnndo tão sómeute se a escriptul'ação d'e .te documentos revela cuidado, se c:;tti em
dia, c se os impedir» -nto e as :;itu:tções dos ofliciacs c
mais praC;M Sr~() legaes
os :tl'eu>iat1o ]\OS mappa':i dinrios.
Em seguida, f<lrá reunir o COll 't'lho aumini:;tl'uti\'o pura.

*
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dar cumprimento
ao preceituado no artigo 21.0 do presente
regulamento.
Art. 42.0 Os restantes
dias utcis de inspecção serão
destinados exclusivamente:
1. o A uma revista geral em ordem de marcha, na qual
compareçam
todos os officiaes e mais praças combatentes e
não combatentes presentes no quartel, verificando-se
tambem, por essa occasião, o estado de toda a roupa e calçado
distribuído
As pras'as de prct e as respectivas marcações;
2. o Ao exame dos serviços de instrucção, tendo em especial cuidado os próprios do período, segundo o regulamento de cada arma ou serviço e os respectivos programmas.
Art. 43.0 Quando a inspecção extraordinaria recair sobre qualquer facto concreto, o official inspector receberá,
no acto da nomeação,
as precisas instrucções,
com as
quaes se conformará,
tendo sempre o maior cuidado quando tiver de descriminar
responsabilidades.
§ unico. O official inspector,
u'essa occasião; poderá
examinar rapidamente
a fôrma como se executam
todos
os serviços, com especialidade no que respeita li, instrucção e disciplina, conformando-se
com os preceitos
estabelecidos nos artigos anteriores.
Art. 44.0 O official inspector, por meio de notas dirigidas immediatamente
ao commandantc
do corpo em inspecção extraordinaria,
fará cessar todas as infracções das
leis, regulamentos
e ordens em vigor, que for encontrando,
e verificará,
até ao fim da sua inspecção, o rigoroso cumprimento das suas determinações
a tal respeito, sem prejuizo do procedimento criminal ou disciplinar que se houver
por conveniente,
segundo as regras do codigo ele justiçou.
militar e do regulamento
disciplinar
do exercito.
Art. 46.0 Concluida a inspecção extruordinariu,
o official inspector enviará :í auctoridado que o nomeou ou que doterminou essa inspeeção, um relatório ácerca do estado cm
que encontrou o corpo inspeccionado,
citando os actos dignos do louvor e as irregularidades
quo tiver notado, especialmente
as que digam respeito ú instrucção e diuciplina, devendo, sempre que o corpo tenha tido mais de um
commando desde a ultima in: pecção, descriminar escrupulosamento as diversas responsabilidades.
Art. 46.0 Os destacamentos,
as diligencias e as forças
em marcha poderão tambcm ser inspoccionndos
extraordinariamente por delegados dos commnndantos das divisões.
Paço, em 3 de novembro de 18!:J6.= José Estec«o ele

Moraes Sarmento,
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llinistcl'io dos nrgol'ios da fazellJa- Ilireeção ~eral dos proprios nacianacs
IlIsper~áo ycral do sêllo
Sendo conveniente
que as aetuaes estampilhas
do imposto do sêllo sejam substituidas
por outras de novo padrão, com designação
do anno em que podem ser utilisadas: manda Sua l\Iagcstade EI-Rei declarar e fazer publico pela direcção geral dos próprios
nacionaes
o seguinte:
1.o Cessará no dia 31 de dezembro .proximo futuro a
circulação
e validade das actuaes estampilhas do imposto
do sêllo, e começará no dia 1 de jaueiro de 1897 a venda
e uso do novo padrão;
repartições,
funccionarios,
vendedo2.0 Os tribunaes,
res ele sellos e quaesquer outros individues poderão effcctuar a troca das estampilhas do antigo pelas do novo ty- .
po até o dia 15 do dito mez de janeiro, na casa ela moeda
e papel sollado, c em todas as recebedorias
do reino, não
sendo acceitas para nenhum effcito as que forem apresentadas depois d'aquelle dia.
Paço, em 28 de novembro de 1806. = Ernesto Rodolpho

lJintze Iiibeiro,
Secrelaria d'estade

1108

negocias da guc~ra - Direcçáa geral- P

Reparti~ão

Sendo de toda a couveniencia habilitar os conselhos administmtivos
dos corpos do exercito com a auctorisação e
os meios para procederem
ás pequenas reparações que se
tornem nccessarins
nos respectivos
quarteis,
do que deverá resultar a aprcciavel economia ele obstar com pl'ompto reparo ao aggl'avamento
de muitos damnos pequcnos
no seu inicio, mas que a acção do tempo toma consideraveis, quando descurados;
Considerando,
quc a limitada verba inscripta na tabella
da distrilmição das despezus do minist rio da guerra para
reparações nos quarteia, apenas permitte que fi quantia mensal a destinai' ao íim sxposto seja a que vao seguidamente
• ind icada ;
Manda Sua ~Iagestad
EI-Rei, p ,la, se iretaria d'estado
dos negócios da guerra, que, <t contar de 1 de janeiro proximo futuro, se observe o seguinte :
1. o São auctorisados
os COD elhos adminiatrati vos dos
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cOl'poa a mandar proceder, sob sua direcção, aos trabalhos
de reparação c conservação de que eareçam os respectivos
quartéis, e de que não resulte o estabelecimento
ou a suppressão de quaesquer paredes, portas, janellas, coberturas,
pavimentos,
escadas e mais elementos
constitutivos
do
edificio, nem alteração alguma nas condições de estabilidade d'este ou no uso e applicação das suas difíerentes
partes aos serviços a qlle se destinam.
2.° Para pagamento da despeza com QS trabalhos a que
se refere o numero precedente será aboaada mensalmente
a quantia de G~OOU reis a cada regimento, a de 3~000
reis á brigada de artilheria do montanha o a do 16500 réis
a cada cempanhia independente
de artilheria de guarnição
e da administração
militar.
3,° Os conselhos administrativos
enviarão, no principio
de cada trimestre civil, á inspeeçâo de engcnheria na respectiva divisão ou commando militar, conta documentada
das despesas que ti verem feito com os trabalhos acima referidos, e bem assim uma nota ou indicação, em duplicado, d'essea trabalhos e do saldo que passar para o trimestre seguinte. A remessa deverá ser feita dentro do praso
de oito dias immediatos
ao período a que se referir a
conta.
4." Os inspectores de engenheria, depois de terem examinado os documentos
indicados no numero precedente,
ficarão com UIIl exemplar das notns e remetterão
tudo o
mais ao commnndo geral de eugenheria que, depois de novo
exame, remetterá a conta e documentos
da dcspeza à direcção da administração
militar, pnra serem processados
por conta ela verba consignada no orçamento do ruinisterio
da guerra para reparação de quarteia.
6.° O saldo que ficar cm algum trimestre das quantias
auctorisadas
poderá ser despendido no trimestre seguinte,
dentro do mesmo anno económico.
Paço, em f> de dezembro de 18%. = José gstevão de

ltlol'aes Sarmento,
Seeretaria d'estado dos IIcgocios da guerra - DirN~ão geral- 4. a R~parlição
Tendo-se reconhecido a convcniencin de alterar o actual
systerna de fornccirnento de Iençocs, fronhas e cobertas üs
praças de pret do exercito: manda Sua Mngcstado EI-Rei,
pela secr .taria d'cstado dos negocies da guerra, que a tal
respeito se observe o Hegllinto:
1.o Os lençoes e fronhas deixam de ser considerados
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como artigos de mobilia dos respectivos quarteis e passam
n, fazer parte
do pequeno equipamento das praças, sendo
exceptuadas d'esta determinação
aquellas a quem faltar menos de um anno para passarem á reserva ou para terem
baixa definitiva.
2.° Cada praça deverá ter tres lençoes e duas fronhas,
sendo o tempo de duração
d'aquelles de trinta c seis mezes e o das fronhas de dezoito mezes.
3. o Os lençoes e fronhas devem ser de panno de algodão, tendo os Ionçocs 2111,20 de comprimento e 1'",32 de
largura,
e o peso de 650 gl'ammas; e as fronhas 0"\5 de
comprimento,
0"',4 de largura, e o peso de 85 grammas.
4.0 Estes artigos serão pelos conselhos administrativos
dos corpos distribuidos
ás pra~as, debitando-as pelas respectivas importancias na conta corrente do fardamento,
5.° Os lcnçoes e fronhas que, n'esta data, façam parte
da carga dos corpos, e estejam em estado de serviço, serào mandados avaliar pelos respectivos conselhos administrativos e distribuídos
pelo valor quc lhes tiver sido arbitrado, depois de attendidas as praças de que trata a cxcepçãc do n. o 1.0, ús q uaes continuarão
a ser fornecidos por
conta da fazenda.
(LO As cobertas
passam a ser considerada'
como artigos
de mobília dos respectivos
quarteis,
e serão fornecidas
pelo commando geral de engenherin,
deixando de ser debitadas pela sua importancia
ás praças a quem de futuro
forem distribuidas.
7.° As cobertas qlP, n'esta data, estiverem distribuídas
ás praças do contingente do corrente anno, serão recebidas
pelo valor do seu custo, o qual será descontado no debito
das mesmas praças.
8.0 O d sconto ospeciul para cobertas, anctorisado pelo
n." ~.o da circular II." G-!o da direcção da administrnção
militai' de R de maio do lSl:ló, sómente continúa para as
praças quc ainda nâo ..olveram os debites respectivos.
9.° A lavagem e concerto dos lençocs, fronhas e cobertas continuam a ficai' a cargo das praças a quem houver
sido feita a sua distribuição.
Paço,
m 5 d dezembro de 1 9G. = José Estecõo ele
iMoraes Surmento,
3.

o-

Dircc~ão da ~dmillislra(lU

mihlar-

rc~ão do 9.1biuclr

Declarn-se qu o ministerio lia obras publicas, commercio ' industria auctoriaou a direcção dos caminhos de ferro

ORDEM DO EXERCITO N.· 25

870

1.> Serie

do Minho e Douro a effectuar os transportes
requisitados
pelo ministerio da guerra,
em harmonia com as disposições do convenio celebrado entre o governo e a companhia real dos caminhos de ferro portuguezes,
publicado na
ordem do exercito n.? 10 (La serie) de 30 de maio do
corrente anno ,
4. o -

Direcçãoda administração
militar- t,a Repartição

Em additamento

ás determinações

publicadas nas ordens
3 e 13 de 1857, é concedido o adiantamento
de 4015000 róis para fardamento aos
aspirantes a official, quando forem promovidos a este posto, ficando sem direito a novo adiantamento
pela promo·
ção a segundos tenentes ou alferes, c devendo adquirir de
conta propria o respectivo armamento
e equipamento.

<1.0 exercito n.? 31 de 1849, e n.

OS

5. o _:_ Dirccçãoda administração
militar-2.a Rcpartição
Declara-se:
1.o Que as rações de pão fornecidas pela padaria militar no mez de outubro ultimo saíram a 37 róis.
2. o Que as rações de forragens fornecidas no mesmo
mez saíram a 288,74 róis, sendo o grão a 203,74 róis e
a palha a 85 réis.
6. 0_ Secretaria d'estadedosncgociosda guerra-Rrllartiçãodo gahinete
Para conhecimento
das differentes
res se publica o seguinte:

auctoridades

milita-

Secretaria
da guerra _. Direcção geral - 6. a Repartição. - N.? 1:835. - Circular. - Lisboa, 4 de dezembro
de 1896. - Ao sr. commandante
da 1.a divisão militar.Lisboa. - Do director geral da secretaria
da guerra.Tendo a experiencia mostrado a necessidade de regular deoutra fôrma o serviço das inspecções trimestraes,
que tem
de ser feito pelos cirurgiões de divisão o de brigada, o a
que se refere o artigo 5. o do regulamento geral do serviço de
saude do exercito, de fórma que estes dois facultativos
inspectores possam obter perfeito conhecimento
das condições sanita rias dos quartei " hospita s, enfermarias o de
todos os mais estabelecimentos
militares das suas respo-
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ctivas divisões, assim como da aptidão physica, perícia e
zêlo com que os facultativos
militares
e mais pessoal
desempenham
as funcções de que se acham incumbidos,
para assim poderem satisfazer tambem com o maior escrupulo e imparcialidade
ao disposto no artigo 10.0 do
determina s. ex. a O ministro da guerra.
mesmo regulamento:
que, alem do serviço das juntas de inspecção hospitalar,
que
feito conforme determina o decreto de 10 ele setembro de 189G, ordem do exercito n.? 21 (L." serie) do mesmo
anno, o das inspecções trimestraes
aos corpos, hospítaes,
etc., seja feito por turnos semestraes, ficando, no primeiro
semestre de 18D7 o primeiro turno a cargo do eirurgiiio de
divisão, chefe do serviço de saude da sua respectiva divísão, e o segundo turno a cargo do cirurgião de brigada
da mesma divisão, c vice-vcrsa nos semestres
seguintes,
conforme vae indicado no mappa junto. Quando succeda
serem os cirurgiões
de brigada directores dos hospitaes
permanentes
c reunidos mais antigos que os cirurgiões de
brigada inspectores,
será, n'esse caso, a inspecção a qualquer d'esses ostabclecim ntos feita pelo eirurrrião de divislio. No impedimento,
por motivo de doença, do cirurgião
de divisão, sent o serviço desempenhado
pelo cirurgiâo de
brigada, ou vice-versa, salvo o caso previsto no periodo
anterior.
Tambem o mesmo ex. mo sr. ministro determina
que os mesmos facultativos
inspectores
examinem minuciosamente todo o material cirurgico e de ambulancia distribuido aos corpos, districtos de recrutamento
e reserva,
hospitaes, deposites e mais estabelecimentos
das suas respectivas divisões, informando da sua accornmodação e do
seu estado de conservação. = Franisco Hiqino Cravei?'o
Lopes, general de brigada.
Identicas aos cornmandantes
da 2.3., 3.3. C 4.:1 divisões
militares.
é

Mappa das inspecções trlmestraes que devem ser passadas aos corpos,
bospltaes, enfermarias e mais estabelecimentos militares
nas quatro divisões militares do continente
i.3. Divisão militar
1.° 'l'urno
Hospital militar permanente
de Lisboa.
Regimento de engenlieria,
Regimento de artitheria n." 1.

8i2
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Regimento de cavallariu D.O 2, lanceiros de EI-Rei.
Regimento D.O 4 de cavallaria do Imperador da Alleruanlra ,
Guilherme II.
Regimente de caçadores 11.° L
Regimento dt: infanteria D.O 2.
Regimento de infanteria D. ° 7 .
.Regimento de infanteria n." J G.
Real collegio militar.
Praça de Monsanto e suas depeudencias.
Praça de S. Julião da Barra.
Praça de Peniche.
Escola pratica de infanteria.
militar.
L", 2.:1 e 3.a companhias da administração
6.'1 companhia de reformados.
2.° 'furllo
Regimento de artilheria n.? 2.
Regimcnto de artilheria D.° 3.
Regimento de artilheria n. ° 4.
Regimento n.? 8 de cavallaria do Príncipe Real.
Regimento de cavallaria D.O D.
Regimento n. ° 2 de caçadores da Rainha.
Regimento n." 5 de caçadores de ElRei.
Regimento de caçadores n.? 6.
Regimento de caçadores n.? 8.
Regimento n. ° 1 de infanteria da Rainha.
Regimento n.? Ó de infanteria
do Imperador
da Austria,
Francisco José.
Regimento de infanterix u.? II.
Escola pratica de engenheria.
5.a e 7.'1 companhias de reformados.
Presidio militar.
Hospital de invalides militares cm Runa.
Casa de reclusão.

2. fi Divisão militar
1.· '1.'111"110
Regimento de cavallaria
Regimento de infanteria
Regimento de infanteria
Regimento de infanteria
Casa de reclusão.

n.? 10.
n.? 9.
n." 14.
11. ° 23.

1.' Serle
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2.° Turno
Regimento de infanteria 11.° 12.
Regimento de infanteria n.? 21.
Regimento de infanteria n. ° 24.
Praça de Almeida.
4." companhia de reformados.
3." Divisão militar
1.0 Turno
Hospital militar permanente do Porto.
Regimento de caçadores n. ° 7.
Regimento de infantcria n.? 3.
Regimento de infanteria n.? 6.
Regimento de infanteria n.? 8.
Regimento n.? 18 de infanteria do Príncipe
Regimento de infanteria n.? 20.
La e 2.a companhias de reformados.
Casa de reclusão.
2.° Turno
Hospital reunido de Chaves.
Brigada de artilheria de montanha.
Regimeoto de cavallaria n, ° 6.
Regimento de cavallaria J1. ° 7.
Regimento de caçadores n.? 3.
Regimento de infantcria n, ° 13.
Regimento de infanteria n.? 19.
3.a companhia ele reformados.
4. a Divisão militar
1.° Turno
Regimento de cavallaria n.?
Regimento ele cavallaria n.?
Regimento de caçadores n.?
Regimento de infanteria n. o
Regimento ele infan teria n. °
Escola pratica de artilheria.
E cola pratica de cavallarin.
ü. a companhia d reformados.
Casa de reclusão.

!).

5.

4.
15.
1i.

Real.
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2.° Turno

Hospital militar reunido de Elvas.
Regimonto de artilheria n." 5.
Regimento de cavallaria n. o 1, lanceiros de Victor Manuel.
Regimento de infanteria D.O 4.
Regimento de infanteria 11.° 22.
Forte ela Graça.
Praça de Elvas,
companhia de reformados.

s.a

José .Esteuão de Morae« Sarmento,
Eshí conforme.

o director geral,

SECRETAlUA D'ES1'ADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
21 DE DEZEl\lBrW DE 1896

ORDEM DO EXEROITO
•
Publica-se

(1.- Serie)
ao exercito

o seguinte:

1. o -

Decretos

Secrelaria d'cstado dos negocios da guerra - Dircr~ão gcral-

:i.a Reparlitão

Usando da auctorisação concedida ao meu governo pelo
artigo 4.0 da carta de lei de 13 de' maio do corrente anno,
referente ao codigo de justiça militar: hei por bem approvaI', e mandar pôr em execução, desde 1 dc janeiro proximo, o regulamento
disciplinar do exercito,
que faz parte
d' este decreto, e baixa assignado pelo ministro e secretario d'estado dos negócios da guerra.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negocies da fazenda, e os ministros
e
s cretarios
d'estado
das outras r partiçües,
assim o tenham entendido e façam executar. Paço, cm 12 de dezembro
de 1896. ,- REI. = Ernesto Rodolpho Ilinize Eibeiro = João
Ferreira Franco Pinto Castello Branco - Antonio d' Azevedo Castello Branco = José Estevão de Moraes Sarmento = Jacinto Candido da Silva
Luiz .Maria Pinto 80veral = A7,thw' Alberto de Campos Henriques,

Regulamento disciplinar do exercito
CAPITULO I
Disposições geraes
Artigo 1.0 A disciplina consiste
observancia das leis e r gulamentos

na estricta
militares.

e pontual
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Art. 2.0 Para que a disciplina constitua a base em que
judiciosamente
deve firmar-se a instituição armada, observar-se-hão rigorosamente as seguintes regras fundamentaes:
1.:1 Que a obediencia
seja prompta e passiva,
ficando
o superior responsavel pelas ordens que der, as quaes serão
sempre conformes com as leis e regulamentos
militares;
2.u Que, em casos excepcionaes em que o cumprimento
de uma ordem póde originar inconveniente
ou prejuízo, o
inferior, estando presente o superior e não sendo em acto
de formatura de tropa, poderá, obtida a devida auctorisação, dirigir-lhe
respeitosamente
as reflexões que julgar
convenientes;
mas, se o superior insistir na execução das
ordens que tiver dado, o inferior obedecerá promptamente, salvo o direito de queixa á auctoridade
competente,
quando se julgar lesado, depois de feito o serviço ou cumprida a ordem recebida;
. 3.a Que, em acto de serviço, a obediencia é sempre devida ao mais graduado;
na concorrencia
de militares com
a mesma graduação ao mais antigo; em igualdade de antiguidade ao mais velho em idade, salvo, comtudo, os casos
em que funcções de serviço ou nomeação especial hajam
investido qualquer militar no oxercicio de commando ;
4. a Que, ainda quando fóra dos actos de serviço, os superiores têem direito ao respeito dos que lhe são inferiores;
5. a Que o eommando das tropas combatentes
só será
exercido pelos officiaes e mais praças da mesma classe;
os officiaes não combatentes
dirigem os serviços e peciaes
a seu cargo e sómente podem exercer o commando das
tropas da sua respectiva classe;
a Que todo o militar deve soffrer com resignaçâo
as
fadigas e privações,
conservando-se
intrépido nos perigos, generoso na victoria e paciente na adversidade;
7. a Que todo o superior, nas suas relações com os inferiores, deve ser para elles exemplo, guia c protector
sem, comtudo, essa protecção ser levada até á familiaridade, a qual só é permittida
entre officiaes, fóra dos actos
de serviço, e nas pra~as de pret, entre as da mesm~
classe;
8.a Que os chefes l?rincipalment
, e cm geral todos os
superiores, são responsaveis
pelas infracçõ s de disciplina
praticadas pelos subordinados
OH inferiores,
quando esses
actos tenham orig m na falta de punição por parte dos
mesmos chefes ou superiores, ou nas suas proprias faltas,
e não possam Pl·ovar que empregaram
todos os meios para
os prevenir ou evitar.

o.
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II

Deveres militares

Artigo 3.0 Todo o militar deve regular o seu procedimento pelos dictames da religião, da virtude e da honra,
amar a patria, ser fiel ao Hei, guardar e fazer guardar a
constituição politica da monarchia, respeitar e cumprir as.
leis do reino, e tem por deveres espeeiacs os seguintes:
1.0 Obedecer ás ordens dos superiores relativas ao s rviço, cumprindo-as exactamente;
2.° Respeitar sempre os superiores, tanto no serviço
como fóra d'ello ;
3.0 Hespeitur as sentincllns, guardas e outros posto de
serviço, sujeitando-se ás suas proseripçõcs ;
4. ° Cumprir as ordens e os r guIamentos militares em
todos os seus preceitos, dedicando ao serviço toda a sua
intelligoncia e aptidão;
5.° Apr sentar- se com pontualidade a qualquer hora no
legar a que fUI"chamado pelas ()briga~()es do serviço, não
se ausentando cl' lle s m a devida auctorisuçào ;
6. ° Submetter-se promptamen te ao castigo imposto pelo
sup rior e cumpril-o como lhe for determinado;
7.° Ser asseiado e cuidar da limpeza e conservação dos
artigos de fardamento, armam nto, equipamento, arreios
c quaesquer outros que lhe for m distribuídos ou postos a
seu cargo;
8.° Cuidar com zêlo do cavallo ou muar que se lh
distribuir para serviço ou tratamento, ou que seja sua
montada ou sua praça;
9. ° Nr~ovender, ompenhar, arruinar, inutilisar ou, por
qualquer maneira, distruhir do seu legal destino os artigos de armamento, fardamento, cquipumento ou quacsquer outros que lhe" jmn necessarios para o desempenho
dos seus deveres militares, ainda qu o tenha adquirido
á propria custa;
10.° Não se apoderar illecitimamente de objectos pertencentes a outrem ou à faz nda publica;
11.° Não contrahir dividas que não possa pagar regularmente e sem pr juizo da própria dignidade;
12. o Não praticar no serviço ou fora d' cll acções contrarias á moral publica, ao brio e ao decoro militar;
13.0 Acceitar sem h sitat;âo a paga, quartel o rancho
que se lhe der, e o que para uniformes lhe for distribui-
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do, limitando-se a reclamar pelas vias competentes, quando se julgue prejudicado;
14. o Não emprestar dinheiro a superior nem pedíl-o a
inferior;
15.0 Não se valer da sua auctoridade ou do seu posto
de serviço para adquirir lucros illicitos;
16.0 Não frequentar casas de jogo, nem tomar parte em
jogos de parar ou quaesquer outros prohibidos;
17. o Respeitar as auctoridades civis e os regulamentos
e ordens de policia e administração publica, tratando por
modo conveniente os respectivos agentes;
18. o Não se embriagar e conservar-se prompto para o
serviço, evitando toda a negligencia ou acto imprudente
que possa prejudicar-lhe o vigor e a aptidão physica ou
intellectual ;
19.0 Conviver bem com os camaradas, evitando rixas e
contendas perturbadoras da ordem e contrarias á harmonia
que deve haver na corporação militar;
20.0 Ser moderado na linguagem, não murmurar das ordens de serviço, não as discutir, nem referir-se a superiores,
de viva voz, por escripto ou por qualquer outro meio com
expressões ou maneiras que denotem falta de respeito, assumindo tal procedimento excepcional gravidade quando
praticado diante de inferiores;
21. o Não auetorisar, promover, assignar ou tomar qualquer outra parte cm manifestações collectivas, seja de que
natureza forem, devendo como taes ser consideradas não
só as reclamações, pedidos ou exposições que, tendo um
fim commum, sejam apresentadas por diversos militares,
mas ainda as representações verbaes ou escriptas apresentadas por um em nome de outros;
22.0 Não acceitar dadiras ou homenagens que tenham
o caracter de manifestações colleetivas, o que não exclue
as reuniões de corporação ordenadas pelos sup riores com
o fim de prestar aos chefes os testemunhos de consideração e respeito que lhes são devidos;
23.0 Tratar os inferiores com mod '!'uç-lio,sendo defeso
empregar expressões ou actos menos dignos <lapessoa que
os pratica ou ultrajantes d'aquella a ((uem são dirigidos;
24. o Ser prudente na oxigencia do cumprimento das 01"
dons dadas aos inferiores, e enérgico e firme na repressão
prompta de qualquer dosobodiencía ;
25.0 Participar logo á auctoridade competente a existencia de algum crime que descubra no exerci cio de suas
funcções ;
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~6.0 Castigar immediutamentc
as infracções disciplinares, nos limites das suas attribuições,
ou dar parle do subordinado, quando este tiver commettido infracçào ou delicto a quo deva corresponder
pena superior á da sua competeucia ;
27.0 Impedir,

ainda com risco de vida, qualquer fladelicto e prender o sou auctor ;
~8.0 Nao intervir no serviço policial, prestando, comtudo,
o seu auxilio aos ageutes da auetoridade, quando estes o
reclaruem ;
2U.o Não fazer uso das armas sem ordem ou auctorisaçito superiur, ou sem ser a isso obrigado pela necessidade
de repcllir uma aggressfl.o violenta contra si ou contra o
seu posto de 1-; rviço ;
30,0 Entregar as suas armas quando lho sejam pedidas
por superior quo lhe intime ordem de prisão, ou por qualquer auctoridade,
I:le, depois de preso, pretender fazer uso
d' ellas ;
.
31. o Não cons ntir quo alguem se apodere illcgitimamente das suas armas ;
grante

32. o 'l'ratar

com moderação e uttençõcs

devidas todas

as pessoas, especialmente
uquellas cm ca a de quem for
abolctado, não lhes fazendo exigeucias
contrarias á lei e
ao decoro militar;
33.0 Declarar fielmente o seu nome, numero, companhia, corpo ou estubelecimento em que servir, quando taes
declarações lhe sejam exigidas por superior ou por auctoridade civil competente;
34.0 .r'tW usar distinetivos
que lião pertençam
ao seu
uniforme ou á sua gra(luaçào, insignias ou coudccoruções
que não tenha o direito de trnzer ou licença para usar,
nem trajes que lcgalnll'lltc IIt(· sejam vedndos ;
3ó.o Não abusar (la auctoridu.le
'lne competir á sua
gradua~'ào ou posto de serviço ;
36. o Informar
com verdade o .uporior a respeito de
todas as occorrenclas elo serviço e da disciplina i

37.0

Nfw encobrir criminosos militares

ou civis, nem

ministrar-lhes
qualquer
atvilio illegitimo que )los·a contribuir para attellnar-Ihcs
a pennli(ladc ou faellltar·ll\el:l a
liberdade;
i38. o ~ Tão revelar quae::;qnrr onll'ns d> ·rvi)'o, (1(' sua
natureza secretas, nem o santo, !:'cnha ou contra s('llha;
3(1.0 Diligenciar a::;si<1ualll(lllt' illstmir-se,
a fim (1(' bem
desempenhat'
as suas obrigat;õ 's d\' sen·i(·o c IJltra obter
.
I'
.
' ,
o maxlmo eOll I 'Cllnento na III ·truc~ao militar Plll gl.·ral;
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nem tomar parte em quaesquer
40.0 Não promover,
manifestaç-ões politicas, salvo no exercício de funcções parlamentares;
41. o Não pertencer a qualquer associação que nr~o eatoja
legalmente
constitui da ;
4:2.0 Não manifestar de viva voz, por escripto ou por
-qualquer outro meio, idéas contrarias ú constituição politica ou As instituições militares do estado, offensivas dos
-superiores, dos iguaes e mesmo dos inferiores ou, por qual-é]_uermodo, prcjueliciaes
boa execução do serviço, á dis-ciplina ou ás providencias
de interesse geral;
43. o Não emittir, em reuniões parciaes ou totaes de corporação, conceitos que importem apreciação lisonjeira ou
desfavoravcl,
pessoal ou collcctiva,
dos meritos, virtudes
ou actos dos seus superiores.
Art. 4.0 Os deveres ele disciplina e de serviço serão im'preterivelmente cumpridos, qualquer que seja a graduação
<lo militar. Os chefes responsaveis
têem o rigoroso dever
.de adoptar todas as providencias
para q uo as ordens de
-scrviço sejam executadas,
ainda qlll' para tanto hajam de
'empregar
quacsquer
meios cxtraordinarios
não expressamente designados
n'este regulamento,
nem considerados
.caetigos, mas que Rejam indispensaveis
para eompellir os
.seus alibordinados li. obediencia devida.
§ 1.0 Esta disposição é extensiva ao dever que os supo"'iores têem do fazer respeitar a sua graduação e o seu
posto ele serviço, no caso extraordinario
de uma aggressão
violenta contra si ou contra a sua auctoridadc.
§ 2. o Os superiores
participarão
immediatamcnte
aos
'seus chefes os meios cxtraordinarios que, por circumstancias de maior gravidade,
tenham sido obrigados a empreá

gar.
CAPIT OLO J II
Das infracções de diseípllun
Art. 5.0 Infracção de disci plina é toda a acção ou omisão contraria
ao dever militar que, por lei, não é qualificada crime.
Art. 6. o Os factos criminosos puniveis pela lei geral ou por
qualquer
lei ou regulamento
especial com pona de multa
SiLO eonsideJ·ados,
para todos os effeitos disciplinares, como
simples infnl<'\'ôo~ de disci pli na. N' esta disposi~·ão não slto
-compreh sndidos os crimes de contrabando
e descaminho,
S\ unico. Tambcm podem Ror considerados
como infracções
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de disciplina os factos criminosos a que no codigo de justiça militar .orrcsponde a pena de prisão militar ou de encorporação em deposito disciplinar, quando forem acompanhados de circumstanciaa que diminuam consideravelmente
a sua gravillade ou que enfraqueçam muito a culpabilidadc
do agente,

CAPITULO IV
Das penas disciplinares

e

lIU

execução

SECÇÃO I
Das penas em

geral

Art, 7,0 As penas, por infracção de disciplina, são as
seguintes:
Para officiacs :
1. o Admoestação;
2,0 Rcprehensão ;
3, o Prisão disciplinar até dez dias;
.,1," Prisão correccional até trinta dias';
5,° Inactiv idade de um a doze mezes j
6,° t:lepuraç:w do serviço,
Para sargentos:
1.0 Admoestação ;
~,o Rcprehensão j
3, o Guardas até sei j
4,0 Dotençâo até vinte dias;
5,0 Prisão disciplinar até trinta dias;
ti, o Prisão corr sccional até sessenta dias;
7.° Baixa de posto.
Para cabos:
1.o Admoctltaçfw j
2, o Reprcbcnsão j
3.° Guurdasaté doz ;
4. ° Detenção até trinta dias i
5,° Prisào disciplinar att'· qual' nta e cinco dias'
G.O Bai.'a de posto ;
'
7. o Prisão correccional até noventa dias.
Para soldados:
] •o

Admoestação

;

2, o Reprohcn .ao j
3. o Quartos de s mtinellu até dois'
'
4 . o l''1lt' I'
una' ate, (1OZt' j
5. O unrdns ató dez i
G.o Detenção até trinta dia: j
I)
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7. o Prieão disciplinar até 'I uaren ta e cinco dius ;
8.0 Prisão correccional aU· noventa dias.
Para os omprogados no serviço do exercito, do (pIe trata
o artigo ;)f>. O:

1." Admoestação
2. o Reprchensão
3. o Multa;

;
;

4. o Despedimento
§ unico. A gravidade
é regulada

do serviço.
das pellHf\ referidas n'este
pela ordem em qUl' ficam mencionadas.

artigo

~Ec(:Ao 11
Das penas applicaveis a offioiaes
Art. 8.0 A admoestação
é sempl'(' dada em purticular.
Art. \:l. o A reprchensão
ao uflicial é dada na pr svnça
de todos os officiaee do corpo quI' não tenham gl'adua~ão inferior à do reprchendido,
o consiste unicumentc em se lhe
d 'clarar
que é reprehcndido
por haver intiingido um determinado dever militar.
Art. 10.0 A prisã» disciplinar consiste na reclusão do official em quarto ou cmm conveniente no quartel do regimento ou odificio apropriado.
§ unico. Em ClUlOS de maior gravidade, o ofíieial punido será guardado
com sentinelln à vista e privado do
toda a communicaçào
com o exterior.
Art. 11.0 O oflicial a qnvJIl for imposta a pcna de prisão disciplinar
acompanhará,
em ma relia, o corpo a que
pertença na cauda <la colnmnu, sob a vigilancia de 11m offieial de igual gr:l<huu,lLO, sendo recluso cm logar apropriado
nas horas do rloscanso.
§ unico, Em caso dI' maior gl'llvidade, o offlcial punido

marchará

com as hflg:lg(·m.:, confiado a uma escolta com-

mandada por um official do igwtl graduH<;ào.
Art. 1~." () ofli('ial a (1'1<'1lI for intimada ordem do }ll'ii:lão entregad logo a ;.;ua ei"p;l<la ao bll}J<'l'iol' que Ih 'a intimar, e segniuampnt(O apl'eI'Pllt:lr-l'c-ha ao !:leu cll(3fe inllll '-

diato ou a qUPlll o )'(opresollte, particiI)ando-JlH'

o aCOlltcci-

monto.
§ 1.0

()
oflieinl ticm'à do ..<!p logo snspenHo das i"lI:tS
fll11e~OCH<lt· ~()]'vi(:o at{· q li!' a :tllctol'idade f;upül'iol' nelih l'e () qllP .iulgal' cOllvl'niente;
fi'lI'a do C/n-;O IJI'('vi:-;to 110
artigo ant<'l'iOl', llitO poderá, (lPpoi14 de ('lllllprida a )l 'na,
e quando d'esta }'('!:lulte llludan(:a ue <lcstillO nos tcrmOH do
(O,

artigo 40." <1'(':;torq~nlalllPnto,

apn'l"('lltal'-e

:Illtl° (ptalqller
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força do corpo a fllte pertença, nem no local cm que exercia a sua auctoridade, sob pena de ser punido como desobediente.
§ 2.0 A espada do official a qucm houver sido intimada
a ordem de prisão sent conservada,
em quanto esta durar
e o oflicial não seja transferido,
no gabinete do comrnandante.
Art. 13.0 A pena de prisão correcciona]
para officiaes
consiste na detenção em quarto ou casa apropriada cm uma
praça de guerra.
Art. 14.0 A pena de inactividade consiste na mudança
de ituação, C0111. rcaidenciu obrigatoriu do officinl cm uma
pra,'a de guerra de La classe.
Art. 1:).° A pena de separnção do serviço consiste na
eliminnção perpetua do offieial do quadros activos do exercito, vencendo soldo igual á(llwlle a que teria direito se
lhe fosse concedida fi, reforma por incapacidade
physica,
com a privação do direito de usar uniformes, distinctivos ou
insígnias militares.
SECÇ.\.O III
Das penas appllcaveis a sargentos

16.0 A ndmoostnção é sempre dada em particular.
AJ"t. 17.0 A rcprehensão aos sargentos póde ser dada
na presença (los ofllciaes <ln mesma companhia ou destaArt.

camcnto, ou na de todos os sargentos de ignal graduação.
s unico, J:T o primeiro caso d 'este urtigo, a reprehensão
srl'li dada pelo commandante de companhia ou dcstumento,
" no segundo, pelo commnudante
de batalhão ou major do
regimento.
Art. 18.0 As gnanlas de castigo impostas aos sargentos
serão interpoladas
com as <pie 111rs pert -ucerem por escala, por modo quc, sem montarem guarda eru dias sueccssivos, folguem d'osse serviço o menor numero de dias
po sivol.
Art. H).o A p'na de detenção ó cumprida pelos sargento' cm todo o quartel do corpo e não dispensa de serviço algum interior, nem ela' formaturas gemes.
~ unico. Ü sargento,
<]u r -ceber ord 'lU de dd('nçào,
:lpl·u:;cntar. e-1m 'guidament(', no quartel, ao eu eomm:Uldunte de companhia ou a quem o represent
, particip:llldo-lhe o acont eimt'nto,
Art. ~O.~ Em marcha, a p('na d> dctt'nção eonf\istirl1 na
pcrlllan nCla no qnartel, ac·ump. mento ou acantonamento
em que o corpo se demorar.
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Art. 21.° A prisão disciplinar
consiste na reclusão do
sargento
em casa para csse fim destinada no quartel do
corpo.
§ 1.0 Esta pena 6 cumprida isoladamente,
e o sargento
punido pódo ser guardado com sentinella á vista e privado
de toda a communicação
com o exterior,
se assim convier
á disciplina.
§ 2.° Durante o cumprimento da pena do prisão disciplinar, o sargento punido é obrigado a conservar-se
rigorosamente uniformieado desde o primeiro toque para a parada da guarda até ao recolher.
Art. 22.° O sargento a quem for imposta a pena de prisão disciplinar
acompanhará,
em marcha, equipado ma'
desarmado,
o corpo a que pertença, junto ás bagagens e
guardado por uma escolta, sendo, nas horas de descanso,
recluso em logar apropriado.
Art. 23.0 A pona tle prisão correccional para sargentos
será cumprida isoladamente, e consiste na reclusão em casa
apropriada
em uma praça de guerra.
Art. 24.° A pena de baixa dc posto consiste na passagem a soldado do sargento punido.
SECÇ~\.O IV
Das penas applicaveis aos cabos e soldados
Al't. 25.0 A admoestação aos cabos e soldados póde ser
dada cm particular
ou na presença de quaesquer militares de igualou superior graduação.
Art. 213.0 A roprehcnsão
pode ser dada :tOS cabos na
presença dos cabos da mesma companhia ou destacamento,
II
aos soldados em formatura de companhia ou destacamento.
§ unico. As rcprchcnsõce, de <]tH' trata este artigo, serão
dadas pelo commandauto
tla companhia ou dostacam mto,
Art. 27.° A pena de fachinas consieto :
Na execução dos serviços que, pelo regulamento
getal
para o serviço dos corpos do exercito, forem destinados
ás faehinas;
Na limpeza do armamento, corrcaruc ou quaesqucl' artigos existentes nas arrccadaçõ
s dos corpos;
Em trabalhos,
Jl:~O remunerados,
nas obras de )'('paraÇilO dos quarteia e na remoção de qll:tesqm'l' materiaes.
§ 1.0 Quando a P 'na de faehinas for imposta pelo commandante
da companhia,
Iimitnr-se-ha
:í, limpeza das cusornas, cnvulluriçus, arrecadações,
armamento c mais artigos da mesma companhia.
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§ 2.° O cumprimento
(la, pena de fachinas deverá
ser
vigiado por príl(;aS graduadas.
Art. 28.0 As guardas de castigo impostas a cabos e soldados serão interpoladas
com as que por escala lhes per·
tcncerem,
de modo que não folguem da guarda mais de
vinte e quatro horas, podendo montar gnanla em dias
suocessivos,
se circumstnncias
muito extrnordiunrius
do
serviço não permittirem
outra folga.
Art. 20.0 A detenção pura cabos e soldados consisto na
prohibiçào de sair do quartel, acampamento
ou acantonamento da companhia durante> O tempo livre do serviço.
§ único. A pena de deteução imposta a soldados póde
ser aggravada com a obrigação de comparccerem,
quando
não estiverem de guarda, á escola de instrucção
qne lhes
for designada, armado - e equipados em ordem de marcha.
A1't. ;)0.0 O cabo ou soldado que rcceb r ordem de detenção uprescntar-se-ha
seguidamente
no quartel ao seu
eommnndautc
de companhia ou a quem o represente, partici pando-lhe o acontecimento.
Art. 31 o A prisão disciplinar
consiste na reclusão da
pra~:1 punida em legar para esse fim adequado no quartel
do r 'gimento, n;1.O lhe s -ndo permitida eommunicaçâo
alguma. com o exterior.
§ único. Esta pcna é cumprida isoladamente, e amante
o seu cumprim snto a praça punida é obrigada a conservur-so rigol'osam nte uuifonnisada
desd o primeiro toque
para a purada da guarda até ao recolher.
Art. ;32.0 Em marcha,
as praças punidas com prisão
disciplinar
aeolllpanhal't.o,
equipadas c desarmadas,
junto
ÚS bagagens,
os {'orpos a que pertençam,
guardadas por
uma escolta, e nas horas de descanso serão reclusas em
legar apropriatlo.
Art. 3n. o A pella de baixa de P? .to consiste na passagem a soldado do cabo punido.
Art. :H.o A pena do pri:;;io correccional
para cabos e
soldados serú cumprida isolndamontc, e consiste no cncerl'amento em prisão fechada, no quartel do corpo ou onde
llupl'riol'lllcntc for determinado,
jejuando cm dia alternados a pão c agna, mas nunca por mais ele dez dias, em
carla trinta.
§ unico. 1\8 pl'a~'as punidas com prisão corr ccional ser[hr-s-hn dcstinadu para cama a tarimba, e, durante o cumprimento da me .ma pena, dev mo C0I18e1'\'a1":;c rigorosamente uniformislltlas ti :;d.· o primeiro toqne para a parada
da guarda até no rccolh 'r.
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V

Das penas applicaveis aos individuas não militares
nem equiparados a militnres
não militares nem cquiArt 35.0 Todos os individuos
parndos a militares que estiverem empregados
cm repartições ou cstabeleciuicutos
dependentes
do ministorio da
guerra ou que, em circumstancias
extraordinárias,
forem
contratados
ou constrangidos
para formar parte integrante
do exercito 011 de um corpo ou destacamento
de tropa,
taes corno fieis, amanuenses,
arrieiros c carroceiros,
barqueiros, trabalhadores
c outros empregados c serviçaes, ficarão sujeitos ás penas do artigo 7.0 d'este regularnento, na
parte respectiva, por faltas commettidas no cumprimento de
suas obrigações de que tenha resultado ou podcsse resultar
prejuízo ao serviço militar.
Art. 3(5.0 A admoestação é sempre dada em particular.
Art. 37.0 A reprehcnsão
poderá ser infligida na presença dos officiues ou na dos sargentos,
em serviço no
corpo, estabelecimento
ou repartição, segundo a categoria
elo infractor, ou na dos empregados civis da mesma classe,
e consiste, unicamente,
cm se lhe declarar que é rcprehendido por ter commettido uma determinada
infracção.
Art. B8. o A multa consiste na perda de um ou mais
dias de vencimento a que
infractor
tiver direito, não
excedendo a metade da sonnna ganha em trinta dias de
serviço.
§ unico. Estas multas reverterão em favor da fazenda,
com destino ao fundo para acquisição de material de guerra
e instrucção da segunda reserva, e sómente podem ser applicadas pela auctoridade
militar sob cujas ordens directas
e immediatas os interessados estiverem collocados, salvo o
direito de reclamação para o superior competente.
Art. 139.0 A pena de despedimento elo serviço será applicada, somente, pela auctoridade
competente
para fazer 11
nomeação do empregado punido, salvo quando por lei sejam exigidas quaesquel' formalidades
ou instauração
d
processo para imposição da demissão.

°

CAPITULO

V

Dos clTcitos dns penas
Art. 40.0 O official, que for punido
penas de prisão disciplinar
ou prisão

com qualquer
correccional,

das

será
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transferido de corpo e, sondo-lhe imposta esta ultima pena,
a transferencia
serú sempre para corpo de outra divisão,
ficando inhibido de ser collocado n'aqueJla
em que foi
punido emquanto não tiverem decorrido dois annos depois
de cumprido o castigo,
§ 1.0 Em ambos os casos, o official n:io poderá ser
novamente
collocado no corpo onde lhe foi applicadu a
punição emq uanto não tiverem decorrido
tres annos depois de cumprida a pena,
~ 2,° Ü tempo de cumprimento da pena de prisão correccional não se conta para os effeitos de reforma nem de
quae quer outras recompensas,
§ 3,° O official, que for punido com qualquer das penas
de prisão correccional ou prisão disciplinar, ficará suspenso
das suas funcções de serviço, no primeiro caso, até marchal' pal'a a praça de guerra onde dever cumprir a pena,
c no segundo, desde que terminar o cumprimento da pena
até ser transferido de corpo,
Art. 41.° A pena de inactividade
importa a transferencia do offieial para outra divisão e inhibe-o de ser c01l0cado durante tres aunos na divisão, e, durante seis, no
corpo e na localidade
onde lhe tiver sido applicada a
pena,
§ i ,0 O tempo do cumprimento da pena de inactividade
desconta se, para os offeitcs da reforma, no tempo de serviço do official.
§ 2,° O official, que for punido com a pena de inactividade, descerá na escala do accesso tantos logares quantos
forem designados no valor «, desprezadas
as fracções, da
formula
m

x=n-

1<!

cm que n representará
a média da promoção relativa
posto e arma cm qlle servil' o official punido, durante
uleimos d 'z anuos civis, e 1n o numero de ruezos

ca tigo.
Art, 42,0 O sargento,

ao
os
de

que fOI' punido com pri 'ão correc«ional, findo o cumprimento
da pcna, s ·rá transf 'rido de
corpo e ficarú inhibido de ser promovido ou r admiuido
DO s rviço.
unico. () tempo de cumprimento da P'' na de prisão correccional não se conta C0ll10 tempo de S erviço militar,
• Art. 43, li O sal'g nto, que for punido com a pena de
baixa. de posto, será transferido de di visão, não podendo ser

*
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outra vez collocado n'aquella em que foi punido, e ficará
inhibido de ser promovido ou rcadmittido
no serviço, o
bem assim de fazer serviço no oorpo até á sua transferencia.
§ unicc. No caso de SOl' readmittido o sargento punido
-com a pena de baixa ele posto, será immediatamente
licenciado para a reserva,
ou terá baixa do serviço, segundo
as circumstancias
em que estiver, salvo, com tudo, o preceituado no artigo 15ü. o d' este regulamento.
Art. 44.0 Não poderá igualmento SOL' rcadmittido no serviço o sargento que, dentro de tres annos, for punido, por
uma ou mais infracções de disciplina, com prisão disciplinar por mais de quinze dias ou com detenção por mais de
trinta dias.
Art. 45.0 O cabo, qne for punido com a pena do baixa
do posto, será transferido para outra companhia, e ficará
inhibido de ser promovido ou readmittido no serviço.
Art. 46.0 Os cabos e os soldados, a quem for imposta a
pena de prisão correccional,
ficarão inhibidos de ser promovidos ou readmittidos
no serviço.
§ 1.0 O tempo de cumprimento da pena de prisão correccional não se conta como tempo de serviço militar.
§ 2.0 Quando imposta a cabos, a pena de prisão corr ccionnl produz tambem a baixa de posto.
Art. 47.0 Os cabos, quc forem transferidos para as })I'Ovineias ultramarinas,
por effeito do disposto no artigo 1)3. n
d'este regulamento,
terão baixa de posto antes de seguirem ao seu destino.
Art, 41).0 Á praça de pret, qne for punida com a pena
de detenção, por cada dia que estiver detida, scr-lho-ha
descontada a terça parte de t0<108os seus vencimentos, exceptuando os de subsidio e de gratificação de marcha.
§ 1.0 Este desconto será destinudo à amortisac;u'o da (livida de fardamento se a praça a tiver, sem prejuízo dos
demais q ue para tal fim lhe deverão ser feitos, na conformidado das disposições vigentcs.
§ 2. o No caso da praça punida não ter di vida de fardamento, o desconto reverterá pÜ"a o fundo da escola regimental.
Art. 49.0 Os militares, em marcha,
serão puuidos com
as mcsmns penas disciplinares
determinadas
para as infracções commettidas nos quarteis ; c, ainda 'lu não haja
oceasião de lhos fazer cumprir a pena!; impostas, serú II
mesmo o effeito moral, sendo para este fim averbadas nu' •
respectivos registos.

1.- Série

ORDEM

DO EXERCTTO

N.o 21;

8i3D

U~\PITULO VI
Da eompetencta dlsclpllnar
lSEC<;.\.O I
Da competoncia

em geral

A rt, 50.0 Os militares que exercem commnndo são, em
regra, os competentes para impor p(·nas disciplinares,
oa
sua compctencia
comprchende
apenas os individues
que
estiverem sou as suas ordens immediatas.
§ uuico. Na disposição d'« .te urtigo nào se inclue a
pena de admoestnçào,
a qual todo o militar pode applícar,
v rbalmentc ou }lor eseripto, a qualquer individuo de categoria militar inferior.
Art. 51.° Todo o superior tem competencia
disciplinar
para intimar ordem clp pri:-;ào ou detcuçào aos inferiores,
smpre qu assim o julgar convenieutc á disciplina ou ao
s -rviçn ; mas a duraçào da pena só pôde ,,('1' determinada
por superior Ilue seja competente,
11l1' termo'
d'este reguIam mto , para impor a referida pena.
~ 1.° Quando o superior, que intimar ordem de prisão ou
d stenção, não for comp -teute para impor estas pcnas, deverá Jogo <lar parte por cscripto, e pelas vias competcntcs, ao chefe do corpo, estabelecimento
ou repartição a
que pertcnc 'r, () qual resolvcrú
como for de justiça, se
o militar detido lhe for subordinudo ; e, quando o não seja,
enviará a participa~ào ao chefe do militar pre:-;o ou detido.
~ :!.o A intimnçâo
da 01'<1 'fi de detenção de um sargento a outro (\ permittida
sómcnte cm caso de usurpn~i"to de attribuic;õ is, de abuso do nuctoridade 011 provoca(LO :í. imliscipliun da parte do infructor.
Art. ü2.U Tudo o superior tem competeucia
disciplinar
para impedir que qualquer inf\'rior C01l1metta na sua prpscn,;a illfra('~ol's dis('iplinarc:-:, aluda que o infractor 11rio
esteja sob as suas ordens ilUlllcdiata' 011 n/LO pertença ao
mesmo corpo; e, cm caso U(>flagTante deli do uu de grave
infl'ac\,ILO de disciplina, u superior (~ohrigado a intimar ordem de pl'i ;LOao d·lillqlH'IJte, lHlfl'·1l11o. ~e aSRim o exigirem a - (,ollcli~ii('s cIp gl'<I\'i(lacl " (l('ca. Í:to uu loeal, 111an(lal-o
dder 'lU 11'wlqlH\r Io,,-:tr apropria lo. entregaI .., a uma S 'ntin ,lia ' atú recorrer a qUlt '_~(l'l 'I' meio 'iolonei:! ql111

ue

sejam ah:,<olnlalllPlltc
düwipl ina..

l1('Ct':;

ario,; para

a ll1anut 'l1<;:lO da

8DO

ORDEM

§ 1.0 O militar,

DO EXERCITO

~

.0

:26

L" Serie

que recorrer aos meios extraordinários
auctorisados
por este artigo, pnrticipani logo, por escripto,
e pelas vias competentes,
ao chefe do corpo, estabelecimento ou repartição em que servir, os factos praticados
pelo infractor e os meios empregados para fi sua repressão.
§ 2.0 A participação, a que o pnragrapho antecedente se
refere, será enviada, pela auctoridade que a receber, ao
chefe do militar infractor,
quando este pertença
a outro
corpo, estabelecimento
ou repartição.
Art. 53.0 Os militares, que não têem competencia para
punir, devem limitar a sua acção a participar aos seus chefes immediatos, verbalmente
OH por e .cripto, as faltas que
presenciarem ou elo que tiverem noticia, commettidas pOI'
militares seus inferiores, salvas, todavia, as disposiçêes do
§ unico elo artigo 50.0 e dos dois artigos antecedentes.
§ unico. Quando o infractor pertencer a outra eorporação, a participação
será feita por escripto, a fim de ser
enviada ao chefe do corpo ou estabelecimento
a que elle
pertencer.
Art. 54.0 O superior que, no uso da competencia
que
lhe é conferida por este regulamento,
punir um militar "cu
subordinado,
quando este esteja desempenhando
qualquer
serviço sob a dependencia
de outra auctoridado
militar,
-darü logo conhecimento a essa auctoridade das resoluções
que tomar.
Art. 55.0 O official que, em virtude ele quaesqu r circumstanciaa,
assumir o commando ou exercer as funcçõcs pertencentes
a ontro official de g'ran sup -rior, terá,
emquanto durar esse commando Oll exercer os as funcções,
a cornpetencia
disciplinar
correspondente
:í. graduação
d'aquclle a quem tiver substituído.
Ai't. f)6.o Quando qualquer força destacada tiver a corrcspondcncia
interceptada
com o s -u corpo, o commnndante terá a competencia
di .iplinar correspondente
ao
grau immediatamcute
superior, cmqunnto durar a interrupção, não exc 'd ndo cm caso algum a ('OI11P tcncia designuda no artigo 69.0
Art. ó7.0 O superior, quando tenha que punir um subordinado por infrac\,ão de di. ciplina a <lu julgue dever
correspond 'r pena superior à da sua. comp -tencia, participará o facto, por e cripto, ao St'U chefe inunediato, o
qual, se assim o entender justo, applwariÍ. ao i'lfl'aelor a
lwna equivalente li falta eOl1nnettida.
~ unico No caso d'!'st.· artigo, ~alYo (I «m' ,,' prcl"l\itua
no S unico do art igu 87.0, (luando u "U}) ·rinl' 0xerCllI' o
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commnndo de um destacamento
ou diligencia, a participa<,'1tOserá enyiada pelas vias comp ·tentes, ao conunandante
do corpo, o qual, quando o julgar conveniente, providenciará para ([ue o infractor recolha ao seu quartel, para ahi
cumprir a pllni~itO que lhe for imposta.
Art. 68. U O superior não poderá delegar no subordinado a competencia para punir que lhe for conferida pur
este regulamento,
devendo, sempre que ao seu conhecimento chegue directamente
a noticia da falta, applicar o
castigo merecido ao militar infractor, salvo se entender que
a pena applicavcl
cabe na competcnciu
do subordinado.
Art. flU." Nenhum militar, qualquer que seja a sua g1'aduação, poderá admoestar qualquer inf .rior na prel:!cn<;a
de um superior.
SEC(:",-O II
Da competenoia em espeoia.l
Art. 60.0 O ministro da guerra exerce, cm nome do
Rei, a auctoridade
superior no exercito e, n'cssa qualidade, compete- lhe :
Mandar reunir o conselho superior de disciplina do exercito.
Impor a pena de s 'paração do serviço, de accordo com
o parecer d'aquelle con clho.
Impor a pena de inactividade
temperaria.
Art. 61.0 O commnndante em chefe do exercito cm ope·
rações tem competencia disciplinar igual á do ministro da

guerra.
Art. 62.0
ompetc aos generaes commandantes
de divisão:
Mandar reunir os conselhos de di ciplina dos corpol:! 0\1
estabelecimentos
que estiverem sob as suas ordens.
Impor a pena de baixa do posto, de accordo com o parec r d'aquelles conselhos, ás praça que tenham graduação superior a segundo sargento.
Impor a pena de prisão cOl'l'eccional:
.\0 officiaes, até vinte dias;
Aos sargento',
até quarenta dias ;
Aos cabos c 801<11\(10s,ntú s ssenta dias.
Ueterminar quaes a praça qlH', nos termos do artigo 8:3.°,
devem ser transferidas
pam as proviucias ultramarinas.
Art. ti3.o O director geral da ccretnria <la guerra, I)
da ndruinistrnção
militar, o conunandante
da escola do
exercito, os commandantcs
gt'rltel:! do corpo do cstado
maior o das differ ntcs armas, c o conuuanduntc
militar
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dos Açores centraes
para todo o archipelago,
têem compotencia disciplinar igual á dos generaes commandantes
de
divisão, a respeito dos indivíduos sob as suas ordens immedintas ou em serviço nos estabelecimentos
ou repartições
em que superintenderem,
quando as infracções de disciplina
forem praticadas
no serviço dependente
d' aquellas direcções ou commandos.
§ unico. Quando na repressão de um facto, por meio da
acção disciplinar,
concorrerem
as auctoridadcs
menciona.
das n'este artigo c os generaes commandantes
de divisão,
estes preferem sempre na competoncia, para a imposição
da pena correspondente
ao militar infractor.
Art. 64.0 Compete aos commandantos
de brigada:
Impor a pena de prisão correccional:
Aos officiaes, até dez dias;
Aos sargentos, até vinte dias;
Aos cabos e soldados, até trinta dias.
§ unico. Os gencraes inspectores,
durante o poriodo da
inspecção, têem a compctencia disciplinar dos commandan.
tes de brigada,
se a não tiverem maior pelas fuucçõos
que desempenharem,
para punir os militares pertencentes ao corpo ou estabelecimento
sujeitos :i sua inspecção,
Art. 65.0 Os governadores
das praças de guerra de L a
classe R os commnndnntcs
militares dos Açores orientaos c
occidentaes
e da Madeira têcm, em relação aos indivíduos
collocados sob as suas ordens immediatns, ou em serviço
nas praças e commandos em quc superintcnderem,
eompetoneis disciplinar
ig-ual ú dos commandantes
de brigada.
Art. 66.0 Compete aos commandantos
dos corpos:
Mandar reunir o conselho de disciplina regimental,
Impor a pena de baixa de posto, de nccordo com
parecer d'aquelle conselho, aos segundos sarg ntos.
Impor a pena de baixa de posto aos cabos.
Impor a p na de prisão correccional:
Aos sargentos, até oito dias;
Aos cabos e soldados, até quinze dias.
Impor a pena ele prisão disciplinar:
Aos ofliciaos, até cinco dias;
Aos sargentos,
até dez dias;
Aos cabOR e soldados, até vinte dias.
Art. 67.0 Os officiaes snperiorea,
,h cfes de estabelecimentos ou l'l'partições militares, têcm conipet 'lH'ia disciplinar igual li dos commundnntes dos cnrpoR, a respeito dos individuos sob as suas ordens immediatas ou em serviço nos
estabelecimentos
ou rcparti~ões
cm que upvrintendcr nu.

°
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Art. G8.o Compete aos officiaes superiores dos corpos:
Reprehender
os officiaes.
Impor fi pena de prisão disciplinar:
Aos sargentos, até cinco dia ;
Aos cabos e soldados, até dez dias.
Impor a pena ele detenção:
Aos sarg ntos, até dez dias;
Aos cabos e soldados, até vinte dias.
Impor a pena
guardas:
Aos sargentos, até quatro ;
Aos cabos e soldados, até oito.
Reprehendcr
os S<ll'g.ntos na preHença dos de igual gra-

ue

duacão.
Impor pena' iguues ás que, por este regulamento,
podcm impor os corumandautes
de companhia.
§ unico. Quando os officiaes superiores dos corpos usarem da proprin comp .teneia disciplina!', segundo o quc fica
prescripto no presento artigo, participarão
imm .diatamente, por e cripto, ao commandantc
do corpo as penas que

applicarem.
Art. ü9.0 Os officiaes superiores,
quando commandnrem forçns separadas dos corpos, O bem assim os .ommandantes ele companhias, (1\le destacarem isoladamente para
fi' provincias
ultramarinas,
temo, a respeito das forças que
commandar .m, compctcncia
disciplinar igual ú dos COIUmandantes
dos corpo', exceptuando,
porém, n imposição
da pcna de bnixa de posto 11 sargentos e a cabos, e a de
prisão disciplinar a officiucs.
§ unico. A mesma cmnpdcncia
disciplinar terão os capitãcs ou oflioiucs aubalt >1'1108 chefes de estabelecimentos
ou l'eparti(J,es militnres (' os commandantes
de quaesquel'
forças que u-nharn organisação
militar independente,
po(lendo, todavia,
.stes ultimes, impor a P 'na de baixa de
posto aos cabos.
Art. 70.0 Compete aos conunundnntes
de companhias:
Impor II. pe1111de detenção :
Aos sargentos, até cinco dias;
Aos cabos o soldados, até dez dias.
Impor li pena de guardas :
Aos sargentos, ató duas ;
Aos cabos (> solda los, até quatro.
Impor aos soldndos a Pl·na (1· ü1.Chilla , até /LO mlllWl'O
de oito.
Rcprch 'lHh,l' os Sal'géntos lia l))'('s 'llça dm; oílicincs da
propria companhia.
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Reprehender
os cabos na presença
dos cabos da companhia.
Reprehender
os soldados.
tnencionadas nos artigos 60.0
Art. 71.0 As auctoridadcs
a 67.0, têern, alem da competencia qlle ahi lhes é especialmente concedida, a faculdade de poderem impor, nos limites do artigo 7.°, as penas da competencia dos seus subordinados.
§ unico. As mesmas auctoridades têcrn, tambcm, a faculdade de attenuar,
aggravar,
substituir ou fazer cessar
as penas impostas pelos seus subordinados,
com tanto que
não excedam os limites do artigo 7. o, nem os máximos das
suas competencias
especiaes.
Art. 72.° Os capitães,
quando conuuandarem
destacamentos ou diligencias, ou quando concorrerem
em serviço
com praças de outras companhias, terão a mesma competencia disciplinar que, no artigo 70.°, 6 conferida aos commandantes de companhias.
Art. 73.° Os officiaes subalternos,
quando commandarem destacamentos
ou diligencias, terão a competencia dos
commandantes
de companhia.
Art. 74.0 Os sargentos quc commandarem
destacamento
ou diligencia terão competencia
para punir os cabos e
soldados, até duas guardas;
e os soldados, até quatro fachinas,
Art. 75.° Os commnndantes
de guardas tê cm competcncia disciplinar para impor quartos de sentinella, até o
numero de dois, nEo consecutivos.
CAPITULO

VII

Regras que devem ser observada!! na appllcaçllo
das penas díscípltnnres
Art. 76.0 Os superiores devem ser zelosos em prevenir as
fal tas dos seus subordinados,
evi tando qualq uer acto que
as possa provocar,
e, q uando houve rem de recorrer
nos
meios de repressão
auctorisados
u'este regulamento,
devem usar d' elles com prudencia,
apreciando
com inteira
justic;a e a maxima imparcialidade
as faltas connnettidas
e 08 motivos d'catas faltas, sc for em conhecidos, abstendose sempre de rigores excessivos que, longe de excitarem,
enfraquecem
o sentimento do dever, base da subordinação
(' da disciplina .
.A rt. Ti . ° A parte dada por um ofâcial contra os subor-
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dinados, relativa a infracções de disciplina, será attendida
pelos chefes sem dependencia
de corpo de delicto, de averiguação ou de qualquer testemunho
exterior,
At-t. 78,° E prohibida a applicação simultanea de duas
ou mais penas pela mesma infracção,
Art. 7U,O As puuições devem er proporcionadas
ás infracções, tendo sempre em consideração:
1\ naturezu
da
falta, as circumstancias
que a acompanharam,
o comportamento anterior, o tempo de serviço, () grau de intelligencia, o caracter e o conhecimento mais ou menos perfeito que o infractor deva ter do seu dever e das regras
da disciplina,
§ 1.0 As infmcçõea de disciplina silo sempre consideradas mais ~t"aves:
L" Sen lo cornmettidas em acto ele serviço ou por motivo de serviço ;
2, o Sendo eolleeti vas ;
3.0 Sendo reiteradas;
4.° Causando compromettimento
da honra, do brio e do
decoro militar ou transtorno
A subordinação, A ordem ou
ao serviço,
§ 2.° ~\. falta é, também, tanto mais graye quanto mais
elevada é a O"raduaçFio d'aquelle que a pratica,
§ 3,° Quando diversos militares commetter .m juntamente a mesma falta, a maior responsabilidade
pertence
ao mais graduado e, em igualdade de graduação, ao mais
antigo,
Art. 30.0 Em geral só se npplícarão os castigos mais
severos depois de impostos os menos s everos. Esta regra
deve, porém, ser alterada no caso de infracção de disciplina grave, ou pela sua natureza ou pelas circumstancias
de que fOI' rev stida.
Ai-t, 1.0 N nhum militar será punido ou interrogado
m estado de embriagues.
uando um superior tiver conhecimento de que um militar n'aquelle estado está praticando acções contrarias
á ordem publica, ü. disciplina ou
:'1 digni<lllde militar, ordenara que ell seja r 'colhido em
logar apropriado, r scorreudo exelusivanu-ntc , sempre que
for possivel, lL noção dos camaradas
do igual graduação
para conseguir a sequestraçâo
do ebrio.
Art, 8~,o O up -rior competente pal'a impor a pena de
baixa ele posto a sargentos
só pod 'ní. applicar esta pena
de accordo com o pan>eet' do conselho dl' disciplina regimontal ; poderá, porém, contrn a opinião d'este conselho,
.ubstituir a bai.°a de posto, ou propor superiOl'lllonte que
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ella seja substituída
pela pena de prieão correccional,
se
assim o julgar conveniente.
Art. ~3.0 Os cabos, soldados c seus equiparados, maiores de dezoito annos, que, persistindo
no commettimento
de faltas, tiverem soffrido, até ao máximo, sem manifestação de emenda, as penas correspondentes
á compctencia
dos commandantes
de corpo, con vertendo-se assim, pela
sua má conducta habitual, n'um mau exemplo para a corporação, serão transferidos
para as tropas das províncias
ultramarinas
depois de previo julgamento
cm conselho
de disciplina.
§ unico. Os comrnandantes de divisão, quando assim o
julguem conveniente
aos interesses
(lo serviço c da disciplina, c especialmente
quando á pra~a falte unicamente
seis' mezcs IJ[lm completar o tempo de serviço activo, podcrão deixar de executar
o pareccr
dos conselhos
de
disciplina no caso em que estes concluam pela transferencia para o ultramar; devendo, em tal caso, applicar :t praça
mal comportada
a P na de prisão correccional,
por tempo
superior a quinze dias.
Art. 84.0 Nos casos ele manifestações
collectivas de indisciplina, de natureza mui to grave, todos os cabos e soldados envolvidos n'('ssvs actos de insubordinação
pod 'lU
ser transferido"
immediatamcute
para as províncias ultramarinas, se o ministro da guerra assim () .i 11lgm: ncccssario ft ordem 0 subordinação da força armada.
Art. Sf).o Os militares transferidos para as tropas das
províncias ultramarinas,
por qualquer dos casos referidos
nos dois artigos antecedentes,
irito ali continuar o tempo
de serviço activo que ainda lhes faltar, segundo () seu alistamonto, mas nunca por menos de .dois auuos.
Art. 8G. o As p 'nas disciplinares
impostas por qunlquer
auctoridado militar competente, serão publicadas cm ordem
regimental,
com excepção da I' 'na de I'cpr .hensão imposta
a officiaes.
Art. H7.0 Os castigos disciplinares impostos pelos C01'lmandantes dos destacamentos
OH diligcncius lís pl'llças l:iOh ()
seu eOlllIUIUl(lo, serão commnnicados immediata c (lil'(~damente, para os effoitos do artigo autc<.:edentc e das disposições ('xpl'essas 110 § unico do H!·tig-o 71.°, c no artigo 141.", aos COlUm:tllllmJtes dos I'eilpccti\'()t; COI·POIi.
§ unic:o.Nos casos, pOI'L'm, cm qll\' os destacllllll'lltO. ou
diligen 'ias se eneontl'üm d('spmpenlllll1(lo s l'vi~'o sob a superilltentl '!lcia de CJual<Jlll'l' (IRS <luetori<ludes l'ef ritlas nos
artigos i.JB.o, li5.o e G7. o d't'stc r ..gulaml·nto, a COlUlIlullica-
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será feita aos commandantes
ção dos castigos impostos
dos corpos a que pert ncerem os militares punidos, sim0
plesmente para os effeitos dos artigos 86.0 e 141. do presente regulamento.
Art. 88.0 As P enas disciplinares srio cumpridas seguidamente á sua imposição, salvo quando a pena imposta for
a de prisão disciplinar a praça,; ele. pret, que deverá ser
suspensa, quando () quartel ou stabclecimento
não tiver
casas sutficientes para o cumprimento
d'essa pena, até
que haja logar vago para poder executar-se na fôrma exprc:lsa nos artigos ~ 1.o e :31. o d' este regnlamento.
§ unico. Quando a pena imposta for por um ou mais
lUl'ZCS,
o 111 'Z constará
de trinta dias, contados desde
aquelle cm que fi pena começou a ser cumprida; c quando
for pOI' dias, o dia constará de vint e quatro horns, contadas desde aquella em qm' a }H'IHt começar a ser cumprida; dev nrlo, porém, terminal"
hora em que for rendida
:L parada
J.a guarda, no dia em que a pena cessar.
á

CAPITULO VIII
nos conselhos (lc dlseíptlnn
81-:('('.\0 I
Do conaelho de disoiplina regimental

Art, 80:' Hnverá em cada corpo um coru elh» de disciplina,

composto dos tres o!lll·iae::; mais gl'aduado~ ou, em
de gralls, mais antigos, que ostivereru pres(mÜ'S no corpo no dia
III cluL' o conselho for nomeado, dos
quaeiS o mais grnduaclll 011 mais antigo servirá d.' presid nte , c o mais moderno (h, secretario.
§ 1. tl Este conselho reunirá quando for mandado ('011vocnr pelo ('olllmandantc
ao ('orpo ou pelo commandante
ela divisão, à -vcndo cst ]ll'oYia('!lci;l1' quando, I' cccpcionalmcnte,
nào houver no corpo os ()~iciacs pr .cisos para
<!ollstituil' o ('onsell1o.
§ ~.tl N'm o ('ommIlIH1aIlÍ<' <10 corpo, IlPlll o commandantc <la companhia :L qm' pel'lenccr a pmsa SIIj< ita a .lnl~mlll'nto, uem os ofliciétt'S C1I1 quem se <10 algulll <los fundtllll<'lItos In'e istos no::! :ll'lil!t)s l\Jti.o (' 1!)7.0 (10 cllllicro de
jUl'tiea militar, }l(}(leril.ofaz<.:l' parte (10 com; lho.
"
.\rt. \)0.° ,TO.' ('..,lalH'll!cilll<'lItos dqwll!kntcs
<lo ministerio
<la gnl'lT:L ]liJ(lcrA ton. titllir·. p 11m eon~l,lh()
di~t'iplilla,
orgalli::!é\llo spgnllrlo as (li pu. il·i\~. (lo artigo antpl'cucnte.

igualdade
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§ unico, Ao ministro da glletT~ pertence providenciar
quando não houver no estabelecimento
officiaes precisos
para constituir o conselho.
Art. 91.° Compete ao conselho de disciplina regimental:
1.0 Julgar os sargentos, quando lhes deva ser iiupostu
a pena de baixa de posto;
2.0 Julgar os cabos e soldados, quando, nos termos do
artigo 8J.o, devam ser transferidos para as províncias ultramarinas.
§ 1.0 No caso do D.O 1.0 creste artigo, a. participação dos
factos attribuidos ao militar sujeito ajulgamcnto cm conselho
de disciplina regimental, formará a base do preces o disciplinai', devendo esta, no caso do n.? 2,°, consistir n'um relatorio que será aprc sentado pelo commandantc da companhia.
§ 2.0 Os conselhos de disciplina, no j ulgnmento dos sargentos, procederão pela fórma que julgarem
mais conveniente para chegarem ao conhecimento
da verdade e poderem formular conscientemente
a sua opiuiào,
em, comtudo, na organisação do pro(~CSSO,se poderem afastar do
preceituado
no artigo seguinte.
§ 3. ° No j ulgamcnto dos cabos e soldados, o comi lho
de disciplina procederá
ao exame elos registos disciplinares na parte relativa. ao accusado, ouvindo depois as informações prestadas
pelo commandante
da companhia a
que a praça pertencer.
Art. 92.0 O processo do conselho de disciplina r gim ntal, no caso do n. ° LOdo artigo antecedente,
s rá organisado pelo seguinte mo elo :
1. o Copia elo artigo da ordem regimental que nomeia
o conselho, com indicação elo dia, hora e local em que deve
reunir-se;
2.0 Participação,
na qual uerão relatado
com precisão
e clareza os factos attribuidos
ao nccnsado ;
D. ° Nota de assentos da pra~a submcttidn a julgamento;
4,° Auto elo interrogutorio,
no qual se screverâo,
fielmente, as r apostas dadas pelo arguido, ás I' rguntas feitas pelos membros do conselho;
5. o Qllaesquer
documentos
que o arguido produxir cm
sua def('za;
ü.o Extracto elos dopoimentos, quando o con olho julgar
necessnrio ouvir quaesqu(\r P' .soas para
'S slarecim mto
da verdade;
7. o Opiniâo do conselho de disciplina, devídam nt fundamentnda,
devendo .oncluir :
a) Por d clarar se a nccusação e tà ou 11ft() provada ;
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1)) Se, no caso de estar provada, ao accusado deve
ser imposta a pena de baixa de posto.
S 1.o O dia do julgamento será intimado ao infractor
com antecipaçào,
pelo m 'nos, de vinte e quatro horas.
~ :2.0 As deliberações
do conselho serão tomadas por
maioria de votos, em votação nominal.
Art, 93.0 O proces o do conselho d disciplina regimental, no caso do D.O ~.f1 do artico 91.", será assim organisado :
].0 Copia elo artigo da ordem regimental
que nomeia o
cons lho, com indicação do dia, hora e local em que deve

reunir-se:
:?O Relatorio elo conunaudanto da companhia a quc pertencer IL praça submettida a julgam ento ;
;).') Nota do as entes ela praça;
4.° Auto de int srrogatorio, 110 qual e escr verão, fielmente, as re 'posta dadas pelo arguido :is perguntas que
lh ' forem feita pelo' membros do .ouselho ;
:)." Opiniâo do cou elho, concluindo por dccls rar Sl' O
lWC'IlS:Hlo,achando-se
na condições previstas pelo artigo
3.° d'e te regulam nto, deve er transferida para as provin 'ias ultrnmurinn .
Art. 94.0 O pl'occ:>so, devidamente organi 'ado, será enviado ao h C .uperior, informado pelo commnndantc
do
corpo ou chefe do c tab leeimento, quando
stes não tenham competcncia para r .solvor.
~ECÇ'.\O II
Do oonselho suporior

de

Art. n;).o II:t\'('J':i cm Lisboa

disoiplina do exercito
um

conselho

uperior

de

dis.-iplin» do ex rcito , compo to do' cinco gl'ncl'aes de divi~;~o mais allti~IJ.· do quadro do estado maio!' gen ral,
qualquer qll' seja a connnis sâo que ex 'r~'am e o local em
que residum

no continente

do reino.

§ unico. () W'Jl 1':11mais antieo

crá o }Ire ideute,

e de

socr .tario, sem voto, servirá o do supremo con .elho do
justiça militar.
m cujo ·dificio o con elho fnnecionnl'á.
Art. mi.u ~cí ]lor motivo ele do n~a d 'vidullH'nt'
OUlpro\'!lc!a on })(II' alg-lIl1l dos fllllU:lllICnlO previ 'los nos urtigo.' l\)(i." e 1 \17.° do 'Cltli~o cl jll ·ti~a militar, }Jodel'A
clpÍ.·ar <1c'f:lí:~'l' parte do cons 'Iho 'u}l'riur til' dit5ciplin<J
do ('x('l'eito o ~('!ll'ral para esse jim llOmeaelo.
~ 1111ic:o.~'o C;JSO (h· im jledim 'ltto I ~ul di' algum dos
mClIlLl'o' natos du COIl . ,lho. upcrior d· disciplina. 'qllando

~oo
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não haja general de divisão que o possa substituir,
a nomeação recairá no general de brigada mais antigo, nas
condições preceituadas
no artigo antecedente.
Art. 97,0 O conselho superior de disciplina do exercito
só reune por ordem do ministro da guerra, e tem por atti-ilmições :
1. ti Dar o seu parecer sobre a capacidade
moral dos
officiaes do exercito, para o exercício das suas fuucções militares;
2. o Julgar os officiaes do exercito, por algum dos motivos
indicados no artigo 103.0 d'este regulamcnto ;
3.° Julgar os referidos ofliciaes quando o requererem
e
lhes seja concedido pelo ministro <la guerra, no intuito do
illibarcm a sua honra posta em duvida, em questão que
não houvesse sido assumpto de sentença.judicial
ou decisão
disci plinar .
Art. 98.0 Constituem motivos sufficientes para incapacitar moralmente
o official para o exercício das suas funcçõcs militares:
1.~ Falta ele nergia, decisão 011 de outros dotes militarcs cssenciacs para o exercício do connnando de tropas;
2. o Inaptidão para o desempenho dos deveres do posto;
3. o Quacsqucr actos notorios que affectern a respeitabilidade do official no desempenho das funcçõe a do seu posto.
Art. 0U. o Quando o ministro da guerra mande reunir o
conselho superior de disciplina do exercito,
para. dar o
seu pareccr sobro a capacidade moral de qualquer official,
nos termos do n. o 1. o do artigo 97.°, da secretaria da gu rra
srrfio enviados ao presidente do mesmo conselho os seguintes documcntos :
1. o Ordem da convocação do conselho, corri dcsigna\,ão
dos membros que o hão d compor, e do dia e hora em
que o conselho eleve reunir-se;
2.° Relatorio do director g ral da secretaria
da guerra,
especificando
clara e precisamente
os factos dcmonstratiV?S ela incapacidade moral que o conselho tenha qu' ap1' •
ciar ;
3.0 Originnos de todas as informnções anuuacs 011 outras quacsquer C]\lC disserem respeito ao oílicial duruntc a
sua carreira militar;
4.° Helatol'ios de inspecções e C]ua S(]U '1' outro' documentos qnc possnm servir para illucidar o conselho AC\'l'('a da
capacidade
moral do oflleial ;
5.0 Nota de assentos do oflicial.
~ unico. O conselho superior de disciplina julga da in-
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capacidade moral, não só em face dos documentos submettidos ao Seu xarne, e de quaesquer outros meios de informação que cm seu prudente
arbitrio julgar necessürios
para formar um juizo consciencioso,
como também pelo
conhecimento P ssoal qne os seu' membros tenham do official sujeito :I. sua apreciação ; e, quando entenda por conveniente
ouvir o m smo official sobre quaesquer
fados
ácerca dos qUiles deseje ser esclarecido, poderá mandal-o
-chamar á sua presença para ahi o interrogar,
Art. 100.° Os membros do consclh , depois de pro('ederem ao exame do pt'oeesso, que é constituido pelos documeutos referidos no artigo antecedente,
formularão, por
cscripto,
com precisão e clar 'za, o seu juizo individual
unicamente limitado no facto ess ncial da eonvcniencia de
conservar ou não (I oflir-ial na sitnaçüo de actividade, sob o
ponto <lo vi ta da incapacidade
moral cm relação ao S<'1'viço e :'L disciplina, por algum dos fundamentos
exarados
no artigo 9 ,U
Art. 101.0 O ministro da guerrl1, a. quem será presente
o processo com o pareceres
dos differcntes membros do
conselho, confirmará a propo~ta que n'ellc
'c fizer, quando
todos spja.m conforme ; OH de .idirá em ultima instancia
sobre fi, situnção
do oíliciul, no caso nu que nos par ecervs
haja divergeneia
de opiniõ s.
Art. 102.0 () official, que for consíd irado como não tendo
capaci lado moral p;1.r11 -outi nunr no serviço activo, serú
reformado
nos termos do artigo 7. da carta de lei de 2~
de agosto de 1 87 .
.\rt. 10:3.° O offi iial plJUC S r snbmettirlo :t julgamento
perante o ('OU clho superior dI' disciplina do exorcitn, nos
termos do 11.° :?,o do artigo Ui.u, por algum dOK motivos
segu intvs :
1.0 Habitual !H'"Jigc]wia no desempenho ao' seus devere8;
2. o Proccdim nto l's('anda!oso, nâo obs rvanrlo os pre·
t' ·itns da. moral l' da honra,
ou do. prc Ull<lo os (ll'vercs lle
tI

família;
ô.o Pratica de al~lIm ado nfw pl'\'visto em lei ('olllO
crillle, JIlas contm.:io no hrio e d eoro militar
.i. digni.

JA(k da pr()fi~S;lfl <1a, anilas.
Art. lO·LO () nflieial, (l'l<~ houve!' ele '('r .iulgado Pl'!O
l'Onsl,JJIO sup('rio)' (IL' diAeijllintt do I','pl'('ito,
nos t 'l'Ill0S do
1\.02.') do artigo \)7.") .. ·ní. illtiuwrlo do (lia do julgam uto
e da matllria (11\ :tl't'lb:l('1l0, t'om :tlltpcip:H'ao (lI' d,'z dia~
1)('10 lIlellUS, para

pud

'1'

apl' ',; 'ntal'

a '\la d ,rl'Za c 'ripta
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e todos os documentos que julgue convenientes para. bem
da sua. causa.
§ 1. o Nos casos do n. o 3.0 do artigo 07.0, a. intimação
do julgamento
será feita. com a mesma antecipação.
§ 2.0 O official, que fOI' julgado pelo conselho superior de disciplina, nos termos do n." 2.') do artigo 07.°, por
algum dos motivos expressos no artigo 103.", ficará bUSpenso das suas funcções de serviço, até final resolução ao
processo.
Art. ) 05. o O conselho superior de disciplina, nos julgamentos de que trata o artigo antecedente,
pôde recorrer
a quaesquer meios de informação que em sou prudente arbitrio julgar necossai-ios para o descobrimento
da verdade, devendo o processo ser organisndo pelo seguinte modo:
1.0 Ordem do ministro da guerra pa.ra convocação do
conselho, com designação dos m nnbros que o hão de compor e com indicação
do dia e hora em que o tribunul deve
reunir-se;
2. o Relatório do director ger.11 <la secretaria da guerra,
espocificando com toda a precisão o clnrez» o facto ou factos da accusação ;
3. ti Quaesquer
documentos
proprios para esclarecer o
tribunal ácerca dos antecedentes
do oflicial arguido, ou
tendentes a demonstrar
a accusação ;
4.° Nota de assentos do official submettido a. julgamento;
5. o Allegações eseri ptas do arguido;
6.0 Quaesquer documentos que o arguido produzir em
sua defeza ;
7.0 Auto de iuterrogatorio,
no qual SI' escrever/LO fielmente as re postas dadas pelo arguido, :í.s perguntas feitas
pelos membros do conselho;
8.° Extracto dos depoimentos, quando o conselho julgar
neccssario ouvir quaesquer pessons para csclurecimento
da
verdade;
f). o Quesitos e rcsp ctivas respostas;
10.0 Opinião do con ·clho.
§ 1.0 No caso em qu o conselho julgu um omeial II
requerimento
seu, nos termos do n.? :3." do artigo \)7.", ()
processo assenturri sobre as declnraçõcs
cscriptas do oflieial, acompanhadas
de documento , quando os haja,
vendo o mesrn i cous 'lho, na organis:u;ào tio processo,
e.
guir () que fica preceituado u'csto lu·tigo.
§ 2.° Se, no caso do pnrngrapho antecedente,
o cons lho entendei' qlle a honra do oíliciul SL{L illesu, entregará
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a este uma copia da sua opinião, a qual, a requerimento
do interessado,
poderá ser publicada na ordem do exercito, se o mini tro da gucrra o julgar conveniente.
Art. 10G.O 08 quesitos, a que se refere () n.? 9.° do artigo ant cedente, serâo assim propostos pelo presidente e
.scriptos pelo secretario :
«Esttí ou n~1O provado que F... (illrlica1' precisamenie o
facto que faz parte da accusação t]
(I Estando
provado o facto constante do que ito antecedente, deve ser imposta ao accusado a pena de separação
do serviço?
~ 1.0 Quando, provado o facto, o conselho superior de
disciplina entend r que ellc não é do natureza a merecer
a npplicação da p na. de s paraçâo do serviço, mas simpI smcnte a r forma, nos termos do artigo 102.° d' este regulamento, ou ainda pena da competeucia
do ministro da
guerra, responderá no 2.0 quesito : «.L'a.oj deve ser reformado (ou deve ser-lhe applicada pena dis .iplinar da competencia do ministro da gllerm)>>.
§ 2.0 As rC8po tas ao quesitos erâo oscriptas pelo ~eneral immcdiatamente
inferior cm antiguidade
ao president , e fi!:! ignadas por todos os m mbros do conselho.
§ 3.° Para. cada facto diverso eonstant
da accusação
s r[L propo to um qUl' ito especial.
Art, 107.° As d liberul)õ
de conselho superior de diseiplina do exercito, nos julgamentos
a que s referem os
n.:" ~.o e 3.° do artigo !l7 .0, serão tomadas por maioria.
absoluta de votos, nâo devendo, pOI' "111. moncionur-se
se
houv unanimidade ou muioria 1111. votação.
Art, 10 .0 D icidida a questão de facto, o conselho sup .rior de di ciplina propor.l l:õuperionnente que s<'ja impo tA ao official n p na de <'para<;SLOdo l'r\'i<;o, 011 a
rcforma, ou qualqu'r
pena da comp ·tcncia uo ministl'o da.

guerra.
109.° Ainda 11)(' mo que um m mh1'o do conlho
v 'ncido na que:;tâo tIl> culpllhilidade
nao póuo eximir'l:;c (k votar !-;obrc a }l<,na IIpplil·avel.
..\rt. 110.0 O proec" o, li 'poio
con 'Iuido, será directa
c imm diatamente
diri~ido ao mini. tro da gucna,
pelo
presid nto do cons ·lho superior d· di!sciplina tlo I'xcr{·ito.
Art. 111.° Do . .iulgam nto do '011 'I'lho :up 'rio!" d
di '('iplina, em confol'llIidafl(> com o di"pn·to nos n.O~ ~.o
c 3." do urticro !)7.0, n:1O lia rccnr;;{), l:; >1)(10 a sua opinião
ti ·fillitiva.
Art.

Jiq\l
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CAPITULO IX
Das reclamnções

Art. 112.° O militar a quem houver sido imposta peDa
disciplinar, que tiver por injusta, poderá reclamar.
~ 1.0 A injustiçe, da peULL til) póde allegars«
qunudo o
chefe tenha ultrapassado
a sua compctencia disciplinar, ou
quando o. reclamante
entenda não ter commettido a falta.
§ 2.° E prohibido fazer-se reclamação verbal debaixo
de armas OH durante a execução do qualquer serviço.
Art. 113.0 Toda a reclaruução deve SOl' singular, formulada em tormos moderado
e r ispeitosoa, c dirigida
verbalmente
ou por cscripto, e pelas vias competentes,
ao
superior que impoz a pena, durante o praso de oito dias,
contados d'nquelle em que a p(>na fui imposta.
§ unico , O superior tem por d 'ver nttéuder. como for
de justiça, ás reclamações
que lhe furem dirigidas nus termos elo artigo antecedente,
no praso máximo de dez dias i
e, para esse offeito, mandará proceder, se assirn o entender conveniente,
nos termos do artigo 147.° d'cste regnlamento, ÚS averiguações
indiapcnsavois
para poder resolver com equidade e justiça,
quando a I' 'na imposta, ' da
qual se reclama, tenha tido origem em participa~ão feita
por qualquer suhordinado.
Art. 114.° Quando n. reclumnçâo feita por scripto não
for julgada procedente,
o superior nào póde, sob pretexto
algum, eximir-se ele envial-u ao seu chefe inunediuto,
s
o rcclamnnto o solicitar.
§ urtico. Sc a reclamação for verbal, assiste no rcclamante o direito de a reduzi I' a cseripto, para os (·m·ito
d'cste artigo, d entro do pruso de ires dias, contados
d'aqut-llo
111 que lhe for dado conhcciui into de (1'1< a reclamaçãn não foi julgada procedente,
Art. 11:),() O superior, que lliio julgar prot'ülh'lIte a r'damu(;iio (, tiver do a enviar 1)\'las "ias com}l 'tcntes ao
seu chefe imnwdittto, (~omo p1'e::>('1'('\'o o at'tig-o 11 G.o, exI)or:\' o~ motivos qu o lcvaram fi nho t'ollsidcl'1l1' injw3ta
a puni(:lto, juutando ao pl'ocüi'f'O de' l"\'elamac;ao a :t'-lwigllac;õps II (flll' porventura
lllallc1as~!C pl'oc('(l 'l', qller ante'
da imposi<;.w (lo enstig-o, (Pll'r cl\~pllj~ da l"l'Clallltl(·.LO, llOS
termos elo ~ unico do artigo 11;L (1'e~ tp reg'lllamell to.
§ unieo. Quando a reelanw(:ao s\'ja .i 1I1gad:t ]ll'O('Cdt'lltll,
o superior partit'ipantll
do i:L<'to <lllll (l·u cansa 110eaHtigo
julgado illjusto, lit'ani, por Cl;"e IllOtivo, illl!lll'HO cm iufrllcI)

1.". ric

ORDE~l DO EXERCITO

N,· 2()

<;110de c1ii:>ciplina, quando se reconheça que, da sua parte,
houve simples negligencia.
Art. l l.U." .l.TOS casos mencionados nos dois artigos an-

teeodentcs, a reclamação

Sl'rá

cnviada :

1,'0 Ao ministro da g-ucrra, SI' o reclamado
for commandante em chef , couunnndante
(1, divi ao ou qualquer
outra auctoridade militar que esteja
as 01"(11'11;> inuncdia tas <lo ministro;
2, o Ao connuandnnt . da divisão, se o reclamado for commandan te d brigadu, comrnandante
de corpo ou qualquer
anctrn-idude militar quc esteja sob as ordens iunnediatas
d'nquelle eonnnandnutc ;
:3,0 Ao dir .ctor g>ral da s 'cretaria da guerra, ao diredor da aduiinistracào
militar, ao eommandante
da escola
(lo exercito,
aos counnnuduutes
gera
das diflercntcs
arruas l' do corpo do estudo maior, se o r clamado estiVCl' sob as suas ordens il1l111 «liatas, c a pllni~ao tiv -r sido
imposta por falta commottida 110 serviço d' aqucllas direc~iics ou commnudus ;
4.0 Ao commnndnntcs dos corpos ou aos chefes ele c tab lccim nto
OH rCl'arti(;o('S
militares,
quando o reclamado estiver
ob as ordens iunnediata
(r estas nucturidadvs.
Art. 117.0
eh fl' a qn ru for dirigida a rcclalll:1<;:tO escripta
os docum nto l'spe('ifi .ados 110 artig-o 11;),0 d'este
r glll:nncll to, nom 'ar{t um oílicinl de superior gradn:tçfio á
<lo reclamndo, a fim de ]>ro('(:llpr lis averigll:t<;ões 11\.:oe'011rias para o desrobl'illlpnto
da vl'nlade,
ulIi('o, () oflieial ill('lllUbi,lo das nv riO'uac;õl's, u 'pois
de ('xalllillur OR doe U 1111II til. qUi' III,' fOl'l'lU
aprescntado
,
onvirú o n·dlllll:lntc e o l'l'clalll:lIlo, vcrballlH'ntc ou por escl'ipto, c s 'g-uid nwnll' Pl'O(' 'dl'rá :'ts av(>riglla~o'
lJlH' julgar ('ollyenil'nte,
111f,',nll:t de pro
,0, lIlas ('oneluindo
:.;'mpn' por apr o untar n'uJIl r ·latorio cin'lllll t'lnciado uma.
opini:io clara, '.'pl'essa. ü po ·itiva, sohr a m:lteri:t da re·lall\a("~O,
Art, 11. ." O (·h ·fl·, 111 fa('(' do rclatorio tl CJu RC trata.
no ;u·tigo ant 'pd 'n!l', rI' ol\'l'l':í. da s guintl' f,'mua:
a
'l'l'lmna<;íio for jl1"ta
Il;'to ti", I' ...ido attl'lldi,la. por nl'g-lig('ll('ia 011 malícia 110 )'(·elmlladn, I n't t ('1)Jl 'i,l<>rado inclll'.o ('111 infl';l('<;: tI de lli l'iplillll; \', CJIl:lIHlo l'.ia lllalil,jo:-:1,
0)';'( o r,·(·llll1l:tu
pUllill I pOl' f, Ita de ('llltll'rilJll!uto
do:,; ~'\I Ol'\'cri'" di l'iplinare.,
A rt. 11 \1, o ~lo do )'I'latorio ('ou, tal' Cpl!' a ill.i" til;1l
(':I!iti,,!) :tl'pli ';l(lo lll'IIJ 1I1'lol'ior oU o lIiw t 'r ido jlll"alla pro-
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cedente
exactas

a reclamação,
foi motivado por informações menos
e panca escrupulosas,
devidas a negligencia do
official encarregado das investigações a que se referem os
artigos 113.°, § unieo, c 110.0 d'este regulamento,
a responsabilidade,
para os effeitos de repressão disciplinar, ou
criminal quando as informações
inexactas
forem malici sas, pertence, não ao reclamado, mas sim áquclle official.
§ unieo. A responsabilidade
do official, nos termos d'este
artigo, somente subsiste quando o reclamante
julgue injusto o castigo, por n110 ter commettido a falta.
Art. 120.° A decisão que for tomada por auctoridade
competente,
nos termos dos artigos 1Hl.° e 1H).0, é definitiva c d'('Jla não poderá r correr-se.
Art. 121.0 Ooffieial, quandojulgu
dcvcr rcclnmar com
referencia a algum quesito da informação aunual que lho
for relativa, podel-o-ha fazer pelos modos e nos t rmos
prescriptos
no presente capitulo.
§ unico. As reclamações, de que se trata n'este nrtigo,
deverão ser apresentadas
dentro do praso de dez dias seguintes áqu slle em que, na ordem 0.0 corpo, ele estabelecimento ou de repartiçâo,
se declarar poder lU os interessados tomar conhecimento
das suas informnções, segundo
os regulamentos
em vigor.
CAPITULO

X

Das recompensas
Art. 122.° Ao direito de punir é inh rente o de recompensar, o só 6 competente
para r 'compensar
quem tem
competeneia
para punir.
§ unico. Nas diaposiçõcs d'este artigo não se comprehende o simpl s louvor, que t elo o superior póde dirigir
aos seus inferiores, vorbalm nte 011 por
cripto, quando
concorra çom elles im serviço.
Art. 12H.o Os superiores,
quc não têern compot ncia
para rccompeusar, devem participar superiormente qualquer ado que tenham prese-nciado, 011 de (1'1C officinlmcnte
tenham conbeeim nto, praticado pelos seus inferiores e que
lhes pareça digno de rccomp '11 a.
§ unieo. Pelo mesmo modo procederá qualquer militar
comp t ntc para r 'compensar,
quando ent mdu <lue a r •
compcnsa lllcl'el"ida (' slIperior á (lue ])(\d\· eonf>rü·, !lOS limites da Ana eOlllp 'tone ia.
Art. 124.° Alem das rceomp 'nsas j:'t e,;labelceidn
• qll

,
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continuarão
a ser conferidas segundo as prescripções
das
leis c regulamentos
cm vigor, podem ser concedidas aos
militares as seguintes:
1. a Lou veres ;
2.a Licenças,
em perda de vencimento
:3:' Di p nsas de serviço.
Art, 1:.?0.o Os louvores podem ser collcctivos ou individuaes, c sf~o destinadcs
a .ommemorar e a recompensar
qualq ucr acto de serviço praticado por um ou mais militares com acri olado valor, superior illustrnção, intelligencia di tincta 011 z êlo notável.
§ unieo. O louvor é tanto mais importante quanto maior
é a publicidade do documento ofâcial onde for publicado.
Art, 126.0 A licença, sem perda de vencimentos, só poderá ier concedida ao militar que cumpra com z010 e apti<lho () 'cus
d v r s prof sionaes c tenha bom comportamento militar.
~ LOAs licenças de quc se trata no pre sent artigo não
poderão, em ta o algum, ser .oncodidas :
1.o Aos officiae a quem já tenha sido imposta a pena
d l'l'i:.;no disciplinm-, ou outra 'up 'rior, ou que nos ultimos tr~ nnnos tenham
offrido alguma punição;
2.0 As }Irac;as de pret a quem tenha
ido já imposta a
pena ele prisao corr .ccional, ou outra Sllp srior; 011 quc
no ultimes seis m zes tenha soffrido qualquer castigo.
§ 2.° ~"a. couces-ão de licenças,
em perda de vencimentos, dev rito empru as div 'r 'as auctoridades
attender:
1. A qu não sejam contemplado
na mesma occasiao
mais (lo que aquclle, individuos de uma classe, que regularm nte o possam 'er, sem prejuízo para o serviço;
2." A C[lll' não .ejam cont mplados aquelles a qucm,
}wla JHI,i<;lLoqu· oe 'llpar m na r 'SIHJt'tiYlls
cala, haja
pr(lLabilida!le elo lhe port Ilcer, (lul':lIlt o tcmpo (10 li 'cnça,
algulll ~;prviç() f(Jl'a da séde do corpo ou estab I cimento
• III qnc s(·rvil'olU.
~ :l.~Alie nça, do <lu'
tl'tlta 11'este artigo, n:LO é d scontada para fim algum no tompo do s 'rviço militar, c
,(',mpnte }Jó(le ser g'n~ada por l' 'paço <le trinta J.ia , l'lU
cada anuo 'LviI, d '\,I'IH)O, para l ~l"l'fl'eito "1' tomadas
m
conta ali (li\'\'r~a' lil' 'nças ('O!l<'l clid:l p 'la8 Hnetoridadc'
{'Ollll'l't nte:, clur:mtc
:lCl'l,ll p<,riodo d· t>lllpO.
~ 4." .l. TO ca o (I" t1':ln~fer ncia 1I1Cll 'iunar- ' '·ha lla not:t
til) nltilllos. cn'i~os pr' tat1os, a' Jiccllcas eone 'didas nos
~rmo' d' ,'<t, arti"o.
(I
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Art. 127.0 A licença concedida por qualquer das categorias inferiores
ao ministro da guerra, poderá ser interrompida quando o militar, quc a estiver gosando, for n()meado, por auctoridado superior áquella que lli'a concedeu,
para serviço que por outro militar não possa ser dcsempenhado. N'este caso, o militar, avisado pela via mais rapida,
apresentar. se-há, sem perda do tempo, no 001'10 011 estabelecimento em qne servir e, findo o serviço para que for
nomeado, poderá, querendo, concluir a lic en<;a interrompida.
Art. 128.0 Por dispensas de serviço entende-se
a dispensa de formaturas de revista e de exorcicios, dc guardas ou de fachinaa, que podem ser concedidas por todas
as auctoridades
com direito para recompensar,
especialmente pelas referidas nos artigos 135.° a 138.°, pela fôrma
que ahi se preceitua.
Art. 12D. o Compete ao ministro da guerra:
Louvar cm ordem do exercito, ou mandar louvar em
ordem ele divisão, ele praça, de l'orpu ou de' qualquer commando ou estabcleeimonto
militar, os militares <p1' o mereçam. nos termos do artigo 125. o i
Conceder
licellt;a por trinta dias em cada anuo civil,
sem perda de vencimentos
e com projuizo de todo o .crviço que n'esso tempo lhes possa pertencer,
aos militares
que a solicitem e estejam nas condiçõ 'S nicncioundas no
artigo 1:?6.0
§ unico. A licença, a que este artigo se refere, póde ser
gosada pelo interessado
em qualquer localidade, dentro ou
tóra do paiz ,
Art, 1:>0.° O commandanto
em chefe do exercito em
opernções tem compctencia igual á do ministro da guerra.
Art. 131.0 Compete aos «ommandnntcs
do divisão :
Louvar em ordem de divisão, ou mandar louvar em 01'dem de brigndn, praça, 'orpo ou stnbelccimcnto
militar
que esteja sob as suas 01'<1 ns, os militares que (' III '1'0(;a1ll, nos termos do artigo 12iJ.oi
Conceder licença por quinze dias cm cada anuo civil,
sem perda de vcn ·im mtos c com prvj uizo de todo () bel'
viço, aos militares qU(' ;t solicitem o estejam nas cotHli~() s
('stahe]{'l'idas jlO artigo 12(i. o
§ 1l1Iil'o. A licença, a que este Hrtigo s refere, Jl(·,a., ser
go?alln }Jelo intl'r 'ss/Hlo 'lU qnulqu '1' locnlithdc, li 'Iltro <ln

palz.
Art. 1:\2. o Ao director geral <ln. secretaria ela ;.;uerm,
ao din,(·tor d:L n.dmil\i8tl'a~rw militar, ao ('Olllm:ll1!lante (la
escola do exercito, nos comlllulHlallü's gel'll.es do corpo c o
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-estad« maior e das e1ill'erentes armas e ao commandante militar dOR Açores centracs para todo o nrchipelago, compete:
Louvar em ordem d'essus direcções ou commandoe os
militares que o mereçam, nos termos do artigo 125,0, por
serviços prestados nas m 'snU1S direc~ões ou connuandos ;
Conceder licença por quinze dia, em cada anuo civil,
em perda de vencimentos
e com prejuizo do serviço deI> ndcnte elas mesmas direcções ou commandos, aos militares seus subordinndos
que a solicitem e mereçam, nos
termos do artigo] :W.o
§ unico , E ta. li .cnça póde ser gosada pelo interessado
nos termos do § unic do artigo antecedente.
Art, 1:33,° Comp te aos eommandantes
de brigada :
Louvar em ordem de brigada, ou mandar louvar em ordem do corpo, os -nilitures que o mereçam, nos termos
do artigo 12;),";
Conceder [icença por dez dia em cada anilo civil, sem
pordu de vencimcutos
e com prejuizo de todo o serviço,
aos militares seus subordinados
quo a solicitem c mere<;am, nos termo do artigo l~(),O
§ unico. A lic inça, a, que este artigo se refere, púde ser
gO;5ll{b p lo interessado em qualquer localidade dentro do
pniz, de onde o trajecto ao corpo }lo,sa fazer-se orn vinte
e quatro hora',
Art. 1;}4.o 0:-\ governador ':-\ de pra<;us de guerrll de
La classe e os commandant '5 militare
dos Açor 'S orientnes c occidcntaes e .Madeira têem , com rclnção aos individuos sob as SHa ordens, COlllp t ncin igual á dos corumandantes do hri~ada, üs louvorc
serâo dados cm ordem de
pru<;a, ou na (los rp
.ctivos eommnudos, podendo tambcm
~qll\'llas auctoridadcs
mandar louvar cm ordem do corpo.
Art. 1;;;),° Comp itc aos coiumandant 'S aos eorpo5:
Louvar o
eu i:! 'ubordinado'
Wl ordcm do corpo,
nos
ierlllOl:! do artigo 1:?j.o;
ol1cc(lcr licC11l':t por dez dia' em cada a11no {'i\'il, sem
p rela de \'l'lleiUll'lltos ' 'Ol\l ]ll'cjuiJlo d todo o sel'\'il'o,
nuS terJllos {lo artigo
1~ô.(l1 aos militar 'S s 'UI> subol'llinados que a soli 'itplll 'llll'l'et;nm,
ou üqncll'g que for lU
propm;tos p ,los commandant
t1' companhia ;
Conced('r <1i~pl'J1sas(1(> forlllntlll'lt de revista ou de ('.-cr('i('ios até s 'is veze' dtll'/Ultl' trinta dias,
!lo:; 'l'vÍ<:o do
guarda'
, 111' f'a"hinas 'ü', ao lIum 'rI) d quatro, 110 me:;·
llIO pl'nso (i<- h'mpo.
~ unil:o. A lic IW:l, a que' est ttrti"'o li l'\'~ 1'1', p,íd . scr
go ada, p 'lo inter >8~aJo m qualqn 'r 11)~'alidac1' ,h'ntro do
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paiz, de onde o trajecto ao corpo possa fazer- se em vinte
e quatro horas.
chef s de estabeleciArt. 130.0 Os officiaes superiores,
mentos ou repartições militares, ou commandantes
de qnaesquer forças que tenham organisação militar independente,
têem compotencia igual ás dos commandantes
dos corpos.
Art. 137.° Compete aos oíliciaes superiores dos corpos:
Louvar em ordem de batalhão, quando este esteja separado do corpo, os militares que o mere~am, nos termos
do artigo ]26.°;
Conceder, no mesmo caso de estar separado do corpo,
licença por oito dias em cada anno civil, sem perda de
vencimentos
e com prcjuizo de todo o serviço, ás praças
de pret, suas subordinadas,
que a solicitem e mereçam,
nos termos do artigo 120.°;
Conceder dispensa de serviço do guardas e de fachinaa,
até ao numero de tres durante trinta dias.
§ 1.0 A licença, a que este artigo se refere, pód ser
gosada pelo interessado na própria localidade, ou até distancia tal de onde o trajecto ao corpo possa fazer-se em
doze horas.
§ 2.° A me ma competencia terão os capitães 011 subalternos, chefes de e stabelccirnentos
ou repartições militares, ou commnndantcs
de quaesquer
forças que tenham
organisação militar independente.
Art. 138.° Compete ao commandantes
de eompnnhia :
Conceder dispensa de serviço de guardas c de Iachinas,
até ao numero de tres durante trinta dias.
Propor ao commandante
elo corpo a concessão de licença até seis dias, nos termos elo artigo 120.°, ás pra~as
suas sobordinadas
que as solicitem c mereçam.
Art. lH9.o O official que, em virtude d qun SqIH'l' circumstancias,
assumir o commando pertencente
a out ro official de grau superior,
tl'n't, omquanto exercer as funcçõcs d'csto commando,
a competcn 'ia correspondente
li
graduação d'aquelle a queJ\l tiver substituído.
Art, 140.° Os offici:ws superiores pnrticiparào
ao commandante as licenças qUI' concederem.

Do averbamento c nnnullaçâe dos
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e penas

Al't. 141.0 ' erão averbndos nos rl'sp sctivos r gistos to<los os louvor -s, individua s ou collectivos,
-m qm' os in-
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tercssados
sejam norninalm ente designados e q ue tenham
sido publicados
em ordem do exercito, em ordem de divisão, brigada, praça, estabelecimento
e corpo, ou em 01'dens do' commundos gemes do corpo do estado maior e
das difforentes armas i (' bem assim:
1.o Todas as penas impostas por seu tcnças trausi tadas
em julgado i
0
impostas pelos supeI
2. Todas a' penas disciplinares
riores, exceptuando
a de admoestação.
§ unico, No r<'gi tos disciplinare
a que o pre ente artigo se refere,
erao sempre averbado , com toda n clareza <' precisão, as infrueções commettidas, a fim de po<lei' bem avaliar- e a justiça d;~ penalidade e o comportamento dos militares punido'. E prohibido citar somente,
P:ll':L qualif
'ar IL infracção, o numero de ordem que o dever militar infóngido tem no artig-o 3.0 d' ste regulamento .
•\rt. 142." Os e:u,tigos /LV -rbndos nos rt'giHtoH disciplí11 arvs , quando
sejam inferiores li. detenção, não :-;P meneioll:Lrão cm docum '1Itm; (lIlC, por ~Il:t natureza, possam iaUnir sobre o comportamento
militar <la. prac;ai devendo,
simplesnu-nt«, servir para forrunr juizo solrr« a sua conc1lletlt anterior,
no cu 'o <1' infl'ae<;ão que r-clame novo
castigo.
$i unicn .• \ di:-;po~i<;ão (l\·"tl· artigo dvixa ele Allh~i .tir,
quaudo nos rpgistm; disciplinare« estiver averbada a pt'na
(h> (l\'tenc;iw ou uun-a 8I1PI·rior; pois qlH', cm tal caso, OHl'ltKt igo. inft>riur\':-;;Í d\'ten(:ão, cnmo ql1,w '(1'1\'1' olltI'Ot', attnarão
:oIH'I' a pra(:a t' tl'mIS('r ·\·l'r-sl·-hãn I'm todot' os dOClllll '11tos l'OIllIH'Oyati\'tls do COlllpOl'talll\'uto militar.
Art. 143.0 Ainda que uma pra<,'a s(:ia alliviada de parte
!lp qn:dqu('I' p<,na qlH' (' ti\'c'r cumprindo, a nota serà averhada como se a p<,ua f()s 'c' intt·iramcnte cumprida i quando;
porém, tenha l'C' ·Iamado ('outra a pena imposta e a rcclam1H;11O t nha ido Ilttendida, o commandante
cId 'rminadL
I'IU ordem do corpo, que SI' llYI'rJW no regi to I1ma ('ontranota :mnullando a prilllPÍt'a e dl'clarando
o motivo da
annlll1a~>iLu.
Art. 144.') 1'o(1:t. :IS penas di 'ciplinar . infcriores á prisfio eorr 'ccional, averbadas 1\0s re:-;pcctivo r 'gi, to , ficariLOannlllladas para. todos o drcito,' quando o militar, que
as ti vcr Bom'ido, for ngraciado
('um a III 'dalha d valor
militar por acto praticados post riorlllent
à impo içào das
meu('iolladas l' na!;.
~ 1.0 Igualment
'rito annullada
para. o ffeito moral
a penas in~'riorcs a }ll'j"ÜO disciplinar,
d z anno depois
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de terem sido applicarlas, quando o militar que as soffrcu
não tiver praticado, durante esse lapso de tempo, infracçlio pnnivel por este regulamento,
nem tenha sido condcmnado por tribunal competente.
§ 2.0 As ]HmaH, embora annulladas para o effcito moral, nos termos do paragrapho
antecedente,
não deixam,
corntudo, de ser uttendidas,
quando ellas po~sam influir
na concessão ele quaesqucl' recompensas,
em que se exija
exemplar comportamento.
Art, 145.0 Salvos 08 casos previstos DO artigo ant rior,
as notas das penas averbadas nos registos disciplinares st'.
poderão ser annulladas :
1. ° No caso de amnistia ;
2. ° No caso de reclamação attondida
o feita em tempo
competente.
~ unico. O perdão real não annullarú as notas elas I' nas, mas sómonte as invalidará para a imputação moral.

CAPITULO ~~II
Dtsposlçõc»

dh'cr~n8

Art. 14G.o O militar que concluir o tempo pelo qual lhe
houver sido imposta uma punição, aprescntar-se-ha 11fio:-;{,
~tOS superiores
a qllcm tiver por dever fazel-n, scguudo as prcscripções do regulamento geral para o scrvico dos
corpos do exercito, mas tambem ao superior que lho tiver
imposto a pena.
S unico. S" por caso de força maior, 11;(0 podér rcalisnr
a sua nprosentação
lt
ste ultimo superior no praso de quarenta l' oito horas depois de cumprida a 1I('na, cessará
aquclle d ver de snlnnissão,
Art. 147.° Quando o .hofc , no \lHO das attl'ihui)õcs
que
lhe confere o presente regulamento, julgar necessario proceder fi alguma averigunção,
poderá incumbil-a a um oflicial, () qual deverá nproscntar um relatório circumstancindo ácerca dos f:Wt08 sobre qlltl tiver sido mandado iuvcstignr,
§ unico. ,(' a averiguação
se r eferir a actos dt\ algum
official, ser{t selllprc in('Ulllbida lt offieial mais gl'aduado
DU mais antigo do que el1('.
Art. 14H. o As c1i~p()si<;ões d' eHt' rcgnlanl!'llto relativa'
H cOJllpanhia, ~ho c ,tpllsivas (t hateria dI' ltl'tilhl'l'ia e ao
CS(lUIHll'iio dI' ('ilyallaria, quando o hajn, c m:! r(·lativas ao
batalhflO sao C'xtcllsivas aos gl'UpOS de baierim! ou eStl'Hldl'ões.
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Art. 140.° Os officiaes, combatentes
ou não combateutes, estão sujeitos :\. pre, cripções d'este regulamento,
qualquer que seja a commissüo que exerçam ou o serviço Ilue
desempenhem
no mini terio da guerra ou em qualquer outro.
Art. 150.° Os a, pirantes a official, quando in '01"1" 1'('111
em infracções de disciplina, soffrcrão as penas corrcccionacs upplicaveis
aos ofticine , com excepção da pena d
inactividade.
Art. 151.° Os cadet '';, quando incorr rem cm infracções de disciplina,
erão punidos correccionalmente
corno
os primeiros
sargentos,
ainda que não tenham a competente gradnuçfw.
§ unico. Quando lhes ~(:ia imposta a pena de prisão correccional ou a de baixa ele pu to, perd erào os direitos e :t
consideração
de end tos, ficando iuhibidos de usar os 1"5poctivo
di .tinctivos.
Art. H):? o Os mestres e contramestr 'S do musica, Oíl
musicos elas ifieados
os nrtiticcs (lo' corpos sao sujeitos
{( penas di ciplinares upplicavcis aos ~arg 'llÍOS.
S unico. A estas )Jt'a)'H nao é applicuvcl a 1)('Il:t do
guardes, nem a de baixa de posto, d 'vendo esta :;CI' substituida pela de }>l'i,.ào correccional com os effcitos m -ncionado no artigo 4~.o seu paragrapho d' 'te rl'glll:lIlwnto.
Art. 153.° O. me. Ire c euniram'
tr'~ de cornet<'ü'Uti
~ os mestres
e ('ontrampstré'S (1(' clarins sao sujl'it<lt; aosea:;tigos diseiplinHl'l!s apl'lic!lvei.
alls cabos.
§ unico. A c~i:l I'ral:a<.; não l' Il.pplieav'l
a .pena de
guarda;
P, qUllllllo l!t s ~ ja imposta
a peull. dl' lwixa de
}lo to, Jla~sal': () ·t sim!,l!' l'III'1I 'teiru', tamuor<'s OH e1arins,
R nllo tranf
'ri(lll!-i tIe corpo.
\l't. 1;)·Lo Os fenwlol'l''"',
larins, ('ol'llcteirO' l tallloorc~, o nprendi;r.c
ti', ta:; 'Ia ps, os apl'l'JlIliz,'s de Jllusic,
e qlla('''(pl~r
outras pra~'a:l II.. prd 1I:1O lIu.ml'jon: da nos
artigos aJltc(·I'llcnt.·s
I' que
f:1I':\1Il part' elo l'"ülllo Illl'nor
do,., corpos, 8ào .Iljcitos aos c:htigos Ilis('iplinarcs :lppli('aveis ali soldado:.
~ 1Il1ico .• \o~ j',. 1'l'a<!1II' . 'J,n'l1ll'zl'
d,· f<'IT,ulol' <' ll<'
)lIU il'a não I'· :tppl:('a - ,I a r 'Ihl (1· !rllunl. .
Art. l;)~>.o .A pr:H·;t qu " por illfracI'110 do ;).0 d \'PI'
militar pxpn'
() no artigo 3.u d't· te l'''g'lIlam '!lto, l' (·,nstituit' I'm l'UI!'.l ,I ali '!leia iII g-itima por mn Ull llIai
dia', l'oJltmlo'
P"" \ in!
(!Il'lÍl'O !toms d -sdi' 11 prinll'im
formatura
n. IlU'> falt \I', ma 11 o eompletal' o III t'lud) Jl('<: 'f'~ario para <III a fillt
pj. 011iIi orada do t'l'l':LIl: alelU
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da pena disciplinar que lho for imposta, ser-lhe-lia descontado no tempo de serviço aquelle em que tiver estado ausente.
Art. 1fJ6.0 Nenhuma praça terá baixa <10 serviço OH será
licenciada para a reserva sem ter cumprido qualquer pena
disciplinar que anteriormente lhe tenha sido imposta.
Art. 157.° Se algum militar der baixa ao hospital depois
de lhe ser applicada uma pena disciplinar,
não lhe será
contado para o cumprimento
da pena o tempo em que por
aquelle motivo a não podér cumprir.
§ unico. Exceptua-se da disposição d'este artigo a pena
de inactividade
temperaria.
Art. 158.° Aos militares p rtencentes
ás primeira o segunda reservas são applicaveís as disposições d'este regulamento, quando estiverem cm serviço, nas revistas e reuniõ s
de instrucção,
quando vestirem uniformes militares,
ou
quando se acharem dentro dos quarteia ou estabelecimentos
militares para tratarem assumpto de serviço; e, fóra d'estes casos, somente ficam sujeitos 1Í. repressão disciplinar, pelas infracções
commettidas
contra as ord ns elos superiores transmittidns
no uso de attribuições legitimas e em
geral contra os preceitos da disciplina militar.
Art, 15\).° Nos dias em que houver distribuição elo pret
serão lidos e explicados ás pra~as os capítulos I c Ir, a. ec<;ão IV do «apitulo IV, e os artigos 45.°, 4G.o, 47.°, 48.° e
14G.o d'csto regulamento.
§ upico. A parte d'este regulamento, de ([110 trata o pr ,sente artigo, será impressa separadamente
e estará t:\cmpro
patente pOl' modo adequado, no quartel da companhia.
Art. 100.° E cxtincto o deposito disciplinar na pruC;a
de S. Julià« da Barra.
Art, lGl.° Ficam por este r gulamento substituídos o de
5 de julho de 18HJ, e todas ns mais disposiçõ s em contrario.

CAPITULO .':III
Dl8)10,

içõ('s tranaltorlas

•\rt. 1G~. ° Os castigos H penas disciplinares
il1f1igida~,
segundo IIS disposições da legisl:tçfio anterior Ú x ('11<;:\0
do presente r 'guIamento,
ti 'mo cumpridas
corno tiver nn
sido d terminadas.
§ ].0 \0.; untas ele culpas
c'a"tig'os :lY\'rhadoi'l 110" l'l'gi tos e.~p('c·i,p" até :í ('xl'c'ução deste J'\'g'ulallll'nto, HC)llll'1l11'
sl'J'ão eonsid .radas para sobre ellas i'll' formal' juizo, quando
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h~0a (pie impor-se novos castigo.' :lS pra~a .. a quem essas
nota .. ~(' referirem.
§ 2.u O. rq.!,'istos 11 (lne o paragrnpho anterior se refere
s rào inutilisados, passados tres annos 11 contar d esde a publicação ti 'e. n- l'l·g·lllamento.
Art. 1ü:.l.o A jurisdicção
do conselho superior de disciplina do exercito e tend ir-se-ha aos militare
sujeitos á
competencia do mesmo conselho, nos t rmos do artigo !)7.o,
por fados connnettidos
anteriormente
á eXeC\lçàO d'este
regulamento.
Art. H).!_O O deposito disciplinar
no forte da Graça
será destinado a r ceber os militar s condemnados pelos
tribunaea, Da p('na de encorpora ao.
§ unico. Os militare qn à tl, ü da execução d'este regulamento
se acluu-cm
ucorporados
n'aquelle deposito,
cons rvar-s ,·hão uhi ut ~ t 'rem destino, nos t rmos elo regulamento anterior.
Art. 165.0 O' militare
cncorporados no deposito disciplinar na pra<;a de '. Julião ela Barra, que era destinado
a receber o cone! -mnados pios tril.unao
na pena. de encorporução, fi 'rão transf ridos para o depo ito de que trata
o artizo ant ced nte.
Paço, em 12 de d z rubro (lo 1 06, =Jos~ Estevão de

Momes Sarmento.
eeretaria d'eslado dos nrgocios da guma - Dirrc~áo gml-

P neparli~ão

'rendo o regulamento
para. o serviço das inspecções aos
corpos, estabel icimonto
e repartições
militares,
o bem
assim o rcgulnm nto di. ciplinar tI\) ex rcito, a.pprovaclos
por U >(,!'l'tos de :l c d 12 do corrente Illez, etltntniclo nova regra
c pr 'cpito!l nl O ,') cm rola 'Tioá mnncira de apr
ciar a apti<1ao militar e prolis. iounl, e as qualidades moraes
'senciacti para o ext'l'cicio do ('OlllmmHlo, como tamlH'l1l
com r 'Iu)no ao julgam 'nto da capaeiuad(
moral dos ofliciaes;
ollsider:\Jluo qlle .. torna, por ,te motivo, ne casario
hm'lllonisar o '>Ia r gra'
, pr (' 'itos com a f('lI'ln:L
li
prore •• o a :egllil' l'om r la(:ito lu; illfurmaC'o
:mllua ti:
Hei por b III <lec1'\'ta" o ,c"uint( :
1.u (~n o a ·tUI\ I mode)o <1(' informa<;o(' mmUa
seja
snb -tituitlo p -lo (pie vae jUllto a e t d\·('rcto.
2.° ()ue a infol'I1HI<;I • :\1l1l1l:11', tlG III entrada na ccr )taria da gu na até ao dia 20 de janeiro d.. ('ada anilo.

9LH
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3. o Que, para a execução d' este serviço, se observem
as seguintes regras:
a) As informações annuaes serâo acompanhadas
de uma
relação nominal, por graduações e antiguidades, dos ofliciaes
e praças a quem disserem respeito e que pertençam
ao
effectivo do corpo no dia 3 I de dezcmbro ;
b) O -hefe do corpo OH estabelecimento,
nas respostas
aos quesitos c no juizo privativo, deve descrev 'r cada official com a mais escrupulosa
exactidão
e clareza, por
modo que superiormente
se possa apreciar com toda a justiça, nao só o valor physieo, moral (I intcllectual do informado, o zêlo pelo serviço, e a sua aptidão militar para o
commando,
mas também todas as suas qualidade
e defeitos, quer como cidadão, qner como militar;
c) Preenchidas
as iro as folhas elas informaçõ s, SIlmente referentes
a officiaes, aspirantes
a official,
argentos ajudantes
e primeiros
sargentos
effectivos ou gradusdoa,
e reunidas
n'uma collccção
á q unl o chefe
juntará uma folha qu lh diga respeito, preenchida
unicamcnte nos dizeres da fi' nte, serão todas remettidas
ao
general commandante
da divi são até no dia 5 o. janeiro;
d) O mesmo chefe remetterá i~ua)lUente ao commandante geral da sua resp ctiva arma outra folha qu lhe
diga respeito, também preenchida
unicamente nos dizer s
da frente;
e) Os commandantes
das divisões informarão
ácorca dos
gencraes
e commandantes
dos corpos sob as suas ordens
immediatas,
e bem assim dos ofliciaes que formarem part
dos respectivos quarteie g neraes
' servir m nas repartiçoes d'elles d .pcnd ntes, e dos quc stivercm na disponibilidade e inactividad
, residentes na divisão ;
f) Os com mandantes gcraes do corpo do estado maior
c <las diflercntes armas pr en 'hemo completamente
as folhas das informações dos militar s que lhes estejam directamente subordinudos,
bem como dos commandnnt
8 de corpos e da e 'ola pratica da l'e~p diva arma;
lJ) Os mesmos commandantes g ra s preencherão,
ó na
fI' nte, as folhas que dissCl'om r pito < os ofHciaes não
arrigim ntatlos que ::;tjam sob as orden de outras anctoridades dep ndentes de qualqu r minist ·rio, romott ndolh'as até ao dia ;3 de j:m iro, a fim d'estas ns pre nch r m,
devolv('ndo·as
aos r f rido~ comman(lant'
g<'ra'
até ao
dia 10 de janeiro, a fim de as relllctterem
á Ae']'( taria da
cruerra, aonu d vem rIar entrada até ao dia 20 do mesmo
mc~ ;

1.. Serie
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h) O presidente do supremo conselho de justiça militar,
o eomman<lant
da escola (lo exercito, o dire .tor geral da
secretaria da guerra,
o director da ndministraçâo
militar
e o director do real coll gio militar pr eneherâo as folhas
de informaçõ s relativas
aos officiaes sob as suas ordens
ímmediataa,
remettendo-as
á secr taria da guerra até ao
dia 20 de janeiro. Da mesma man sira pro ed r. o os commandantes das brigadas cm relação aos offieiaes que estejam sob as suas ordens immodiatas ;
i) Os commandant
dos corpos dos Açores orientaes e
occid ntaes rem tterão as informações
ao g neral commandante
dos Açores centra s, no' termos e pelo modo
consignado para os corpo do continente,
a fim do mesmo
general ai> r Il1 .ttcr á ecretaria da guerra a tempo de ali
dar m entrada até no dia 30 de janeiro;
j) O oommandantc militar da Madeira rernetterá directamente
á secretaria da guerra as informações dos officiaes sob as suas immedintas ordens.
4.0 Que, de cana uma dai> folhas da informa >ões,
chefe, que a preencher,
deve deixar ficar em seu poder
copia authentica, ou sej:t para regular as quc tiver d dar
durante o anno immediuto, ou para a trnnsmittir
a quem
111 su 'ceder, d vendo e, sa copir , relativas aos tres ultimos annos, ser conservadas
rc~ervauamcnte,
inutilisandose p riodicamente
as anteriore '
5.0 ue o chefe, qu preencher a folhas ele informações
annua H, commuuicará
a cada um dos interessndos a sua
informação relativa ao que .itos, con~t>n-allelo reservada
a qu s refere ao juizo priva ti \ o. Para
ste fim, e antes
ele s r m rem ttida
ao seu destino, será aununciado em
ordem elo eorpo ou ostnbcl, ..cimento que as infol'1n:u;oes
poderão ser (·,·:lminacla· ('111 u~terJllinado
dia pelos interessados.
Ü. o (~lIe as re~postas nos quesitos dcv mo conforlllar· '0
0
emprc com as regra
prl.'scripta:- no artigo :31. > s us
do regulamento
pura as in~pcec;o·s aos ('01'paragraphos
pos, c 'tabelecilllcntos
c r 'parti~ot's lJlIlitares, de 3 do corl' nto mez.
7.° que o. commandante
ela,; divil'io
milit<'ll'cs, eommandante g ral do corpo do e~tado maior, ()oouuandanteH
gpra('s da arma!';, cOll1ml\lHlant(>' militarl>,' elo Açores e
Madeira. c mais :ulCtori<ladt''- a <lU ' ~ > r >ft'r () II. o :3.11 do
pre 'ent!' <Iper ·to, CJllal1<10
rCllH't!<'l'Cmli spel'\·taria da "'ucrra
:lI! folhai> elas inf()J'JlI <;i'h~, proporão.
illlllltanc, m<'n~e, ('JIl
nota. .sp cial, II que julgar !ll conveni"llt , tanto C0111 1'e8-

°

l'

nUi
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peito aos officiaes que se tenham tornado dignos do qualquer distincção, como em relação' áquelles que tiverem
más informações, e ainda dos chefes que informarem com
monos exactidão ácerca dos seus subordinados, a fim de
se lhes tornar effectiva a responsabilidade em que tenham
incorrido.
8. o Ficam derogadas as disposições do decreto de 30
ele novembro de Hl93.
O ministro e secretario d'estado dos nego cios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 12 ele
dezembro de 189G. =ImJ. = José Estevão de Moraes Sa?'mento,
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Regimento ...

(ou inspecção ao regimento .•. )

Informação annual ?'efe?'ida fl " • (ou informação referida
ao ojficial abaixo designado)

Posto

Nntural ldnde

Nome

I z.

Annos
d.·
de
Ielade . serviço

Estado

Data dOI
d Iferentea
1'08tO"
í

--- ---

--

I
Notas do registo disciplinar

I
Infrncçõ.·.

Quando
Pon8.
Impo ta

do
dtscípllna,

Obscrvaçõ" .•

Por quem
Dia

I

Mez

Anuo

-I

--

I
S"rvlçol

T"mpo
de licença "'gl tar1a

Premio., cond8coraçõel
ord nl militarei

~

Louvores que tem tido

CampanhAs (' fi rbneetoa

xtraordinado.

c_

\

Tempo de doença
e licenças da junto.

~
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Informação

do chefe

physico

Qualidades

moraes

Capacidade

intellectual

Instrucção

Instrucção

geral

profissional

Como desempenha as funcções
de commnudo

Como executa os serviços
que lhe são commettidos
Qual o zêlo empregado
na fiscaliaação dos interesses
da fazenda publica e das praças,
e na conservação do material
de guerra o mais artigos
á sua. responsabilidade
Especialidade
militar
para que tem maior aptidão

Juizo prlvatho do chefe

(011

inspector)
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Portaria

Secretaria (restado dos nrgocios da guma - Direcção geral- 4. a Repartição

Sendo da maior conveniencia para a hygiene, boa ordem
e disciplina dos corpos do exercito que estes sejam dotados
com todçs os artigos de cama nocessarios para as praças
computadas no orçamento geral do estado: manda Sua Magestade EI-Rei, pela secretaria d'estado dos negocies da
guerra, que o commando geral de engenlieria tome as providencias adequadas para que o artigos d'aquella cspecie
vão sendo completados em cada corpo segundo a base exposta e dentro das verba que, para o mesmo fim, sejam
devidamente auctorisadas, considerando-se assim como não
subsistente o disposto no artigo 16. o do regulamento de
lü de setembro de 1864.
Paço, em 16 de dezembro de 1896. = José .Estevão de J10raes Sarmento,

3. 0_ Secrelaria d'e lado ~o Ilrgocios da guerra - Direcção geral- P Repartição
Declara-se que foram approvadas, para serem postas em
nos corpot:!de cavallaria, as in trucções provisorias relativa ao uso da carabina de 6nun,5 m,18UG.
xecucão

José Estevão de Momes Sarmento.
Está conforme.

o

director geral,

nos

SECflETAIlU D'ESTi\DO

~EGOClOS DA (IUERRA

28 DE DEZE~mHO DE 1896
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Publica-se

ao exercito

Secretaria d'estado dos

o seguinte:

lIPglIClOs

da guma - Diref~áo gcral- J,a RCllartição

U .ando da auctorisnção cone .dida ao meu governo pelo
urtigo :3,0 da carta de Ici de lB de maio <lo corrente anno :
hei por bem appnl\'1l1' o r('gulamento para a e: -l'cuç;ào do
codieo de justiça militar, qtH' fitz parte d este d creto e
baixa assismado pelo pr sidonte do conselho do ministros,
ministro
' secretario
d'e .tado dos Jl gocio da fnzonda, e
pelos minietros e secr .tario d'estado dos negocies do reino, dos -cele 'ia. ticos l' de justiça
dos da g-uel'l':t (I dos
da marinha l1 ultramar,
u" mesmos ministros c secretaries d'e ia do assim o tenluun ntendido e façam exoeutar. Paço, li 24: de dezembro
.le l 96.=1U<~I.=Emesto Iiodolpho lIiiüz« Uiú('il'o=Joào
F, rrelru Franco Pinto Ca-trllo ]J1'(l1lCO = AlltOli.io (l'Azevedo
Cr, 1ello ]Jl'aI!CO- -, Joeé Estecõ» de ãloraes Sarmento = Ja-

cinto (_,"'lIrlirlo da Silva.

Regulamento para execurão do codigo de justiça militar
TIT LO I
Do regimen interno nos tribunaes militares
'APITULO I
))0.

no

eou elhos de ruerra

.\rtigll 1.0 A direcção da policia. l' 110 ,1'1'\ i('o int mo
tribunaes dos com elho de gn 'l'1'a 'stal'l't a t'urgo dOIi
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promotores de just iça, salvas as attrihniçõce
(P1l:'por lei
competem ao>! presidentes
e auditores.
§ 1.0 .iTos edifícios cru que funccionnrem dois conselhos
de glll'lTa, cada um dos promotores orc[mwrú o :; érviço interno do respectivo tribunal, c dirigirú a policia na parte
do edificio exclusivamente
occupado pelo conselho a que

pertencer,
§ 2.0 Nos mesmo" cdificios estará, em mezes alternados,
sob a direcção de cada um dos prolllutorcf;, a policia interna das salas destinadas ao uso dos dois conselhos c das
communicnções
<10 serviço couunum ; mas, na ausencia do
promotor de serviço, fará as suas vezes o promotor que
estiver presente.
Art. ::!. o qllallc10 occorrcr alguma vtu-nturn no quadro
dos empregados menores (10 qualquer conselho de guerra
territorial,
compete ao promotor de justiçu enviar ú sc·
cretaria da guerra, por iutcrmcdio
do commandnnte
<la
respectiva divisão, lima proposta em quo indique o nome
e graduação
do individuo (lUC }Jo~SIt bem desempenhar
o
logar vago e que esteja nas condições
e. igidas por lei
para poder ser nomenclo.
Al't. ;>." Os umamu-nses não pod m subatituir 01'1 se .retarios quando estes estiverem imp -di.los, nem tumb nn ese1'OV81' 1I0S prul' '::;SOS; terão, porém, a seu cHrgo a oscriptnr:H;âo de todos os tinos ui mcionados 110artigo ];3.0 elo
presente regulamento,
e <levemo condjuvar os ,p('J't'tario:l
na escriptlll'açfLO lla corl'ct:ipon(lencia
oílieial dus pr(>si(lente::;, auclitores e promotor 's.
Art. 4.0 Os porteiros
Wom por pt:i.tH'ipa ':5 (joriga<;cH's
reeeo\'r e e_-pedir a 1'01'1'0 '!HJ1Hlcl\cia olHeial (l, ollcl' não
haja gnHrdas espl'cines, VI lar pt lo asspio (' 0011,C1'V:ll·FtO,
tanto (11\mobilia COlno li l:i edifício em que fUlleciun 'm os
tril.nmaeil, cujai:i eltavl's C(lllS '['varao (m
('\l pud"l' <1,,:;(1
que sc fe('hclIl as secretaria:> atú quc I" ta::; nov:\lUent
'0

abram.
~ llllíco, Nos
cial ser-Ihu-h:lO
pelu,.; }l()I·tpil'os,
empregado
que
las, e fJ1Le 110
possa IJI'OlllOVel'

c(lifleios CIIl qno hOll\"('r Hill guarda L';;lH'118 <.'11:\"(18 da COll11IlUlIi<.':t!,'
Clltl'Pgucs
dq)()is cle t '1'('111 \ pl'ifie:lllo ('Olll aql1!'llü
fi('nm f('l'hnuas toda as porta c jUlld('llitieio ni'o c_ i~t(; lllllte n 'lll causa quo
(J(',

Hill

:-;illi::;tro.

Art. ;),0 Alem do l'l'\"ic'() inlel'llo cln cCl'dal'i:~ (PlC lho
foI' 811IlPI'iol'Illcnte ol'clcn:ulo, COlllp 'te' ao eontinllO-lIlcil'iuho avi 1\1' os otlieiac::; do con~ulho d q\lnlqllel' I' lluiflo
xtraordiuaria
do tribunal ou üe qllal(!lllll" l' kiullll;ão que
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lhes dign respeito e que o pre .ident
o incumba
de lhes
participar;
entregar
aos aceusados as notas de culpa e
fazer-lhes as outras intiuiações indicadas
em lei, quando
os accusados não forem seus superiores na hiernrchia militar, e (luamlo para isso r -ceberem ord nn dos respectivos sccretnrios ; tinulmentc,
fazer a intimação das testemunhas residentes na. séde do con elho,
Art, U." Ü serventc
destinado a fazer a limpeza diaria dos tribunaes,
:t q ual deverá
bemprc estar concluida
antes das oito horas da manha.
~ 1." Nos cdificios em que funccionarcm dois conselhos
de guerra.
a limpeza das salas, conununicnções
e compartimento. conuuun , e bem a ssim a dos objectos que n'e11es
existam, S 'l'à feita simultanc.uu snt pc:lo s .rv -nt s dos
dois COIlSI'IIIO'.
S ~. <I QnalHlo haja
s fuzcr : 1,!.;"UIll I'l'vi<;o de limpeza, que nuo ]lOS;4a ser de empenhado
C'lllll'llll' pelos 501'ventes, req uisi tad o promotor. do quartel g .nerul da divisào, ati fnchinn: indi: pon <LV i para '. e «tlcito.
Art, i ,0 Um dos ompregudcs
III mores
ostanl 'clllprc,
Iesde as )1I)V<: hora
da manhã, no meze
r]
outubro a
mar~u, e dosdo n. oito hora': nus ro tantcs, em casa apro1>1'iada 1IU editicio em (PI' fllllc('ion:n'
al"llln consclho de
gllorra,
:t iilll <1 • tomar conltccim('llto
d • t(l(las as pe~"oa~
('stl':tllha <)m' I'I"t'tcolHlen'll1 ntral' na r ·p,u·ti,·ao, t' tamlH'1ll
para Iii '. clal' cJ!l1l1(lUt'l' ,. ·1.. 1' ciml'llto <pi pOl' dIa'
lhe
!<l:i'l olie'itatln,
I.? () n fl'ri 10 empregadu !l1.0 pód< aír <10 ti 'U po 'to
selll
e f.lZl·r snlJstittlir,
<:lllqUHlltO I', tivl'r aborta a . cerctaria.
S 2,° • TO ·clitieio em qu . func 'ionar 111 doi eOIl '(·lhos
de g1lerra o (11Il)))'('gallo ele tiua o ,I t' t
I'\'i~) SPdl nolllc:Hlo '!li dia. alt l'llael, por 'nda UIll dos 1'1·"lIlotores.
Art.
.u <)" 'm)lI"gIHlos
ll1l'no1' <los ('011 .·lhos Ih' gu('rra
tl'ajar:o)
1 () illt('l'iol' elo triollllll
,o Illlif"l'In'
prc"eripLo lta orJplIl elo 'Pl'cito 11.o ~4 l' 20 d •• ~1't"lIllll'O ri •
I R7:í, !l,LO potlludo 11<11'fôrma al"ullIll
nd litul-" ou lIlo.1iiieal-o
11 anIlo <!h·j."
ou qua' quel' IlUL1'0. (li ,tillctivo,'
1l:1II fluL'ÍOl'i :ulo n'nqn lia ,li ]lO i ·.lO.
Al't. !l,t'
all:l tl'ilmlllll
r: f 1'11 i fi. (lial'inUh1Ilt.' lllllll.
(lI,a 1J; ll~a, c,l)O tle infal1t l'i,l 011 l':tl'adol'l' , (lc,,,tinacla
prill 'ipnlllll nt ,lU 'f\"i 'o
')rrcio
:'l IItl'(,'l'.t, 11ftIcwalic1ad •., de IpWlcl'l '1' ofliei(" qu' 11'«' po ii ol! lIao tlt\"a s 'r
r 'ulcttido ]>O!' aq uelln \ in.
J\ 't. lU. o t) ti 'OUII ' <I c lU Ih dI g'1l nll, l'lIlú

a,

*

a\
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pro que seja possivel,

comprehcndorão

1.0 Serie

salas e comparti-

mentos destinados especialmente para:

a) .Andicncias ;
b)

COI1

C)

Recolher as testemunhas;

Ierencins ;

d) Recolher

e)
f)
g)
fi)
i)
j)
§

os réus;
Secretaria ;

Presidencia :
Auditoria;
Promotoria:
Defensores
Archivo.

e advogados;

1. o (~nfmdo o edifício não corresponder
ús cundições
requerida"
por este artigo, na mesma secretaria <lu tribunal se reunirão o promotor, o d fensor e o secrcuu-io, O
presidente e o auditor poderão ter as suas buncas na sala
das conferencias.
§ 2.0 Nenhum dos empl'Pgados, qualquer que seja a sua
gradua<;fi,o ou cntcgoria, poderá alterar os uso" c applicações a que forem destinudos
os diílcrcntcs
compurtimentos dos edifícios
em flue funccionarem
os conselhos de
guC'rra.
Art. 11.° AH promotorias l' socrct.nins
aos conselhos
de guerra comoçarào
e euecrrnrão
diari.uuen te os Sl'US
trabalhos li:; mesmas horus em fInc fnnccionarcm
IIS rcpar(,ções do quartel
zcneral
da divisão, salvo quando a
aírluencin extrnordinaria
de >xp «lieute ou o prtlloJlgamento das audiencias de julgamento
exigirem mais largo
tempo de serviço.
elos trilnmues militares e"taá'io
Art. 12.0 As secretaria'
fi cargo dos rospectivos secreturios, sob a suporintcndencia dos promotores de justiçn.
Art. 1;).0 Em e:H]a secretarin
haverá O~ seguintes livros:
1.() O da mnssa do c. .pcdientc (modelo n. fi 1), e0l1t<'Jl(10
;)0 folhas de papel pnutado, o qual servirú para o lança.
incuto de receita C despezu. N'cste livro "c l"\'giHlanLo, dt·
um lado, por anllos c }lOI' J\lCJ':l'fl, as SOlllma:; reeebill:!s da
n>slll'cti\':t pag-:ulol'ia, e lia pagina
'olljunet a :1I:i ycruns
appliea<las. Os documelltos de compra" on <ln illlportal\t"i:t
d' <'ollcertos sertLo llulllerados e archivados na IllPSmll or·
dem cm qlle l'i"ltivcrplll lle:·wriptas as <leRj)()ílaS <pIe rqm'sentarclll, e aeollll'l\lIltarhll
:I eOllta ('()n 'llt<, nos termos d(>
§ tlllieo !ln artigo 14." (l"l""tl' reglllamcnto;
2." () do inventario do Hl'<·hivo lInoll ,lo n." ~), onde ~ll'

1.' Scrio
61.0 registados os processo ti findos, e que conterá 200 fulhas;
3.0 O do movimento do~ proce,,~os do tribunal (modelo
O
H.
3), em qn· se notará a entrada de todos ati pro!!CSSOS,
t) seu
andmuento ,l' resultado final, compreheudcndo
tambem 200 folhas. g por este que se furá o mappa dos processos peudentes ;
4. o O do registo das sentenças de que se recorrer para
o supremo conselho de .i ustiça militar, com o mesmo numero de folha" (lue o anteccd ente ;
[L o Registo da,.; informações
dada nos termos do ~ unico
do artigo :37-1." do co.ligo de ju tiça uiilitur ;
6. o Registo disci plinar dos cmprcgudos da. secretaria do
conselho de guerra;
7.° Regi. to das liligencias effcctuadas por meio de deprecaclas recebidas de outros tribunaes ;
8. o Registo <la correspoudencia
.xpcdida, que constará
ignalmente de :?OOfolhas. A margem da e q uerda ser;1. dividida em duas cnsas, escrevendo-se
na primeira o 110llW (h
pessoa ou etitalJtO a qUelIl o uílieio 0\1 nota for dirigido, e
na s gnnda a data em (lHe foi escripto
. 10l'al onde foi enviado; na llHll'g'l'lll da direita o num 1'0 de ordem posto no
offieio. O, oflicios e notas de 1Il nor importancia
serão regitados por oxtrncto ; em todos, porém, loco depois do

transcripto

o ussumpto,

e cscrev er.i o nome e grachul<;ão

o :1.S~ig'II()H,olllittindo- (' tudo I) lll, is. A numera(';LOl'ollovar-se-ha no 1.0 d' j:lIlcil'o de l'ada anno.
§ llntCo. 1'ull08 (' t
IlHO", 'era!) de papel ahIlasso, encati rnados, • 111 >diralJ as folhas UIll,:3:2tiu : Itura por 011\,215
llú largura,
cl vendo ('ontcr na lomhada a (1 ·"ignac·,w cIo
de quem

cle::.tino do li\'ru

e

o

!'ell num 'ro

de ordem. Cada

Ullla

das

flJlhas scd l'ul'1'icnrla Jll'Jo prolllot<lr (I'.ia ,ti '/1; e e:1.lla um
(l'elles tcd termo (1) ab rtllra, a signado pelo gc'nel'al
cOllllllanclan te da di visa!) u O de eIl!!erramen
to, cluando se
al'har cOIl('lui<lo.
.. T a primeira
pagina o g neral mand, 1':'1. ser ·ver :

«Livro 1.'\ cuntendo ..• folh,l duvidam nt l'ubl"ieadas
por F ... , prolllotor tI· ju tiç:t no COllS lho li> "'U '1'1':1. da ...
divisào militm', com principio ... e scrv para n'ellc se
lançar

'1Jl •••

«Quartl!!

d

,

'te.

gl'l1f'ral da , . , di vi

~LO

militar,

t'm •••

(h)

1H... »
(As ignatnra.)

!)2H

OH])E~[

E, quando esteja
o seguinte termo:
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findo, fará
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1.

R

I:;Cl'iO

e 'cv 'ver na ultima pagina

ti. Encenado
cm ... de ... de 18 ... para ser continuado
no que tem o n." ~.o d'estu serie.
«Quartel general da ... divisão militar, era/ ut S!tJ1"u,7I

(Assignatura.)

A rt. 14,0 As verbas arbitradas pelo ill'tigll 2.,1..-1:.0 <lo codigo de justiça militar e para os Iins ali iudicados, serão
tiradas mcnsalmeute,
]lor meio de recibo, que será proccssudo pela pagadoria do ministerio da gncl'1'!l.
S uuico. Nos conselhos <lo guerra, o nuditor, o pl'omot nr e O secretario, as, ig'llarao O recibo <ll' (lU\, trata este
artigo, e udministrnrào
esta mnssa, upplicando-a aos fins
a quI' é destinada, cnvinudo, no fim de cadu anuo economico, conta documentada
:í, direcçüo da ndministração
militar.
~\ rt. 10.0 Os li Vl'OS comprados para lISU <10 tribunaes
estarão a cargo do secretario,
qlle d'ellos fado catalogo,
patente na secrctnriu.
§ unico. l<~ pcrruittirlo a qualquer dos membros (lo tribunal consultul-os,
e }lo(lcl'llo até r .quisitnl os l' com; '1'val-es em seu poder ternpor.u-iam 'IÜ\', uma vez qlt(' entreguem ao secretario um l' cibo, (Ine ficará substituindo
o volume ou volumes qne estiverem f()J'a d,\ . cor -tarin, Se
o livro requisitado for neccssnrio :t outro individuo, o Se'1' .tario pllc1el':\. rL'vlalllal·o (lo l'N[ui, itUllÜ',
sA \:! t () tiv,1'
em ~('It }lod('1' !la llla is (II' um lllCZ.
,\rt. Ui." OS prol'(', t'o militar"f! s('ri\o '('l'iptog a tinta
1'1','11t, quallto
1'0 si\' ,I iu(lcf:tl'lll'tivel,
('TU pap"] alllla '0,
cm "folIo, tC'Jl(lo elula p:tgilla (j'",:i() (h> l(llm:L Jlor ()1ll,20
\1 Ihrp;lll'a, e l'lll ('a(la pagina. e c,; !'l'\' '1';\0 até vinte \l

linllil~, ·lltt·(·;t, dila' JII:tl'g('IlS l:lt('ra('., Il'IHlo Ci:!tai:l,
(la 'f!<}It>rtla, 0'",0:10 l: IL (111 din'ita O"\O:.!O (1, largura.
§ unieo. Em igual ]lnp'l e Hill; lllesmllS COl1(li\,otJ:o; so
(,l', ye'ri't,)"
aut
dI' ('orpll (1· deli 'to, cCl'ticlocs dI' lWrito:, iu(illJ1WÕ\ , cll'flJ'( (·IHla., t\ rtno, "lIlai
a1ltos .
•\1't. 17." () (IO\'lIIlH'ut\lS
H]ll'cscnla(ln
pela
p111t(\~, ()
ntteiSta(lot< (pIe II~I() ~\:jalJl c."tralticlof! d,)!'; J'L'gi tO:-l militar '.',
e (o(los a('l'lCl1e~ I'!lJl\·is <]11\', IH'la I i, ni'i.o f!'LU i8cnt')8 elo
0110, llrlO '!':LO allllliUi(lof:, Jl!'lll 8' jll11(lll'i\1) • o pI'O('l'S~()
('inco
H

(I'Utll(lo nao fOl'l'lll t:OIlf'OI'lIl' as pl'!! cl'i1'('\) '8 da kgislnçlto
viu'ente ~úoJ'l' iml'0H(o de :sê!lo,
•
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L' Scrie

Art.
a olles

lei de

1
SH

llj

o

,,-'os ]H'oe,·:;so' militnres,

e em documentos

que'

j untarem,
.. ·J1ll'reg-al'<Í, corno exige a <!arta de
de maio d 1))1)7 (' I 'gi,,1; \,'ito anterior, nonomen-

clatura (lo :"y terua metrico-tlecimul,
e a corres pondcncia
dos novos peso.' ~ III diria' com o:; antigos, quando c. t 'S
tenham de ser menoi .nados.
$ unico. • e"'lIir- .. -ha t1l1l11H'1lI sem alt "'ilt;ão a 110Ul 'nclatura e tal! locida no ('olligo III' justiça militar, sem substituir por outra a 1 signul':Lo dos crimes,

Do

,1I\)rOIllU

CAl'l'l'CLO

II

conselho de

jll~til:a

militar

Art. l!I,o.\.
dir l'<;iLO da poli ·j;l c serviço intcruo na
parto do palucio Ile ju til' militar, occupada pelo ribunnl
superior dr' '"U '1'I'a ,'m:tl'iuha,
ert ncerá au cu presi-

dente.
Art, :lO,'

(arti

cretario,
sendo o
a ignad,) I' lo pr

no artigo

1:),0

'0
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1.' Sede

§ 1.0 Ao presidente incumbe verificar que a oscripturação dos diversos livros se faça conforme os respectivos
modelos, em dia (' com toda a regularidade.
§ 2.0 A correspondencin
que for dirigida pelo supremo
conselho de justiça militar ú secretaria da guerra, ou a qual.
quer outra secretaria
d' estado, e bem assim aos tribunaes
superiores do reino, será scmprc assignada pelo presidente.
Art. 22.0 O presidente, juiz relator e secretario
administrarão a massa a que se refere o artigo 263.0 do codigo
de justiça militar, que será recebida mensalmente
da pa.
gadoria do ministerio da guerra, mediante recibo por elles
assignado.
§ unico. No fim de cada anno cconomico será enviada ;í
direcção da administração
militar, conta documentada
da
applícação dada á massa referida.
Art. 23.0 Na secretaria far-sc-ha a correspondencia
que
disser respeito aos serviços a cargo do promotor de justiça.
Art. 24.0 São applieaveis
ao supremo conselho de justiça militar, com as modificações indispensaveis pela natureza dos serviços a S('U cargo, as prescripçõca
contidas
no capitulo precedente
(' applicaveis aos acrviços o pessoal
do! cons lhos de guerra.
CAP1TULO III
Da polícla interna

25.0 Aos empregados menores dos diversos tribunaes, alem dos deveres especiaes qn' lhes forem incumbi.
dos pelos chefes responaaveis 1) la dir cçâo do erviço inArt.

terno,

cumpre:

1.0 Evitar

qu dentro ou nas irmncrliaçõc
(10 edifício
se falte :i dcccncia, proferindo palavras obscenas Ou praticando ac<;!) s indecorosas
contrurias aos rl'g"ulam ntos
de ordem publica;
.
0
2. Que no interior do tribunal
e falte :í ordem, cantnndo, gritando,
alt -rcand«, fazendo motim ou alarido,
agrupando-se
sem n c ssidade nos vestiliulo
e p cadas,
sentandu-se n' catas, d itando-se nas mesmas ou sobro os
bancos;
3. o Quc se faça qualquer estrago 0\1 damno nos cdificios, suas pertenças c mohilia :
4.0 ue se escr 'va nas paredes e n'ellas se façam de.

senhos ;
5. (I Que se 11.1'ranqul'm 011 colloqucm edita ,avisos
011
annuncios por p asua (lue n:\o c t<'ja para il'~() auctol'i~ll!la;

1.- Serie
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G,o Que se venda agua ou outras bebidas
ou comestiveis ;
7,0 Que ~e façam ou prolllonull qual: ·quer jogos, rifas,
ou leilões particulares;
", o Que e tire agua das torneiras,
que não seja para
a'dIa fazer uso dentro do edificios ;
0, o Que pessoa alguma se faça ucompnuhar de cães ou
traga conisigo bcngnlas ou varapau;;
10,0 C{U', a não ser m militares fardados ou ag'('nies de
policia fardados, ningucm entre armado nos edificios ;
11 ,o QUt3 se nao fume 110s logar '13para isso defezos, 'specialm ente na sala das audicncias, nem 8(' deitem pontas
de cignrros, charutos ou phosphoro
para o sobnulos ;
l~,O Em geral, tudo o que pos~a oíleuder () decoro, perturbar a ordem, cuusar damno ou tornar dillicil a cireuIação.
Art. 2G,· Em qualquer d' .stc cu 'o: será o contraventor admoe .tado urbanamente,
e, quando desobedecer
ú
aduioestução,
s 'rá IH' -so . em acto continuo apresentado
ao promotor dt· justiça,
o qual,
'o réu for militar, 1'1'0-cderú no termos do titulo lU (lo presente
regulamento, Estando llO odiricio mais de I1Ill promotor, '. competente
para proceder aquelle a qncllI n 'os . uiez CUlllp tir a fiscali: (l(;ao do 'I'viço d policia inte-rna.
~ 1.0 j;T o CllHO (lo contrav 11101' ser individuo da cln:;se
civil, o jlrulllotor o apn'sC'lltará ao :lu<1ito)', o (!llal, (OJll conformidade ,'Olll () 11,0 10,0 do artigo I!J ',', do cútligo Ile justi<;a militar, Ie\':lIItar:í auto ,h· corpo tI' delido, que relllctt\'rà com () pre~" :i".in ti):L oJ'(linill'ia:, ~(' nu e<lifi ...io fUllccionarelll !l"i:; ,'UIIS lho,;, '. ('01111' ,t 'lIic para jll'oc!'<lt>l' o
auditor
lJll coti\'l'!' I'I'C t IItl', " ' • csti\ l'r 111:uuho,;, o !lo
COIl elllO a qllt' pt'l'tell
er o pJ'OltlotO)'
II (pHml c1)mp ·tir a
tisl'uli:;a<;a
(lo "(,l'\'it;o (I poli,in int, ma,
§ ~,o ..TO'; ca (h (lu f1agrallte (h·li, to de algulII ('rilllc punivel pelo c()(li;.,-o" ,lu .iII. ti):\ militar 011 peual oJ'(lillario,
milito o p 'l'ialul<'lltt
do,; ('rimL'
l, nuoJ'Jlo d(· tt tClIlllnha· ou
tOI"ao dI' dinlH iro }l01' 'PWI 'IHer lIH'io" i'mIHlnlelltO,." ti 1':\0 pr' os o. crilllino. O", pI'O 't·dellllo· ..e '1I\ 0011fUl'llli(Iatlc com o p:lI'.lg'l'apho nnterior,
\:) 3,° • ~ o crinw 011 t'olltnl\ '111,': ti\' r "illo 1'(llIllllpttit1o
na p, rtl' (lo palal'Ío (I, .iII ti):t milit'lr \ du i\fllllt'lltl'
<11':;tinada ao tJ'ihllllal 1Ip 'riol', l'lOlllJl ,ti ... " ao .. III'clivo·
jlr\' iclent I juiz n'latol' u. II nd.iulltu IIs nltl'iblll('o'
1)1'1'·
tlent 'IlH nt' 1'I'g'lIlatlas 1l:ll'a ti lH'lHllutOl'e (' :lllditoJ'(';;,
A 1'1. :!7, .I. TO pnL1l'io <I, ju tiçn tnilit, I' 111 Li bO.I, ba(O
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verá um guarda especial elo edificio, (J11O residira em uma
-das casas contiguns ao m 'SlllO, q ue "fio propriedade
do
estado, e vencerá a gratificação
ele 400 róis diarios, não
accumulavel com outra, embora () interossado desempenhe
cumulativamente
outras fuucçõctl om algumas das repartições alojadas 110 palacio.
§ unico , O gnal'da (lo palncio seni 11m argento reformado, nomeado pela sccrctru-ia da gn erra, Esta disposição não é applicavel ao actual guarda do pulacio, cuja noIlW:lÇflO é mantida.
Art. 28,0 O guarda tem a seu cargo a vigilancia sobre
.t conservação
e asseio do edificio, sun s pertenças e mobilia, dando parte aos chefes responsaveis
d cada uma da
repartições
alojada.:> BO pala cio quando u'ellas encontre
(lual(plcl' novidade.
~ unico. As chaves das portas externas do palacio c::!tarâo permanentemente
cm poder do guarda, que abrirá
ordinariamente
11 porta
principal n::! horas desiguadns no
rl'p;l1lalllcnto, e é. .traordinariaartigo 11.0 do presente
mente todns as vezes qnc J1w for ti itcrminudo por algum
dos chefes da,,; l'cpmtic;õcH.
Art. 2D,· Alltl's do se fecharem IIS l' jlaJ,ti",ões qu funccionam no palacio , o g-narda, acompnnhado polo port iro
de cnda uma <1'1'11:1[,1,
p:lsHarà
em revista
t(·<I:18 as casas, a.
fim de reconhecer
[0;(' as jancllas
e portas Iiczun fechadas;
'c se COIlI:!CrYa alguma pessoa dentro do ediiieio, ou se ha
fogo ou ficam sem o dpvido resguardo (pWl'squer objectos
que o possalll originar, l'Ilcebelldo n'este ado a ehlwcs
dns LlOmIl1111liea~iks, <fUê g'uardarlÍ. :tU, Ih(' iWl'l'lll llo\"amcnte
ref[ui. it:tdns llO dia inlllll'(]iato pelo llH'HIll() ('mpr 'gaüo, com
() CJual entiLO passará nova rnvil:it;t 11 todas as eaBIlH,
Art. 30,0 Cutllprc llHtif! ('spe('i:thm'lltc
:lO guarda do pa.
lacio:
1.U Assistir di,u'iaIllPllt· no }'(,IHll"1' <la gnltl'(la do (.difi~io, a fim tle ;t('ompallhar () COllllll:tIHlalltll
que Hlh·
o que
ntm

]la <'Iltl'cg'a rl'~p('di\·:t,

vCl'ilj(':llldf)

() (. tad(\

<Iil

C:t.'/t

da g'lIlll'tla, ohj ·('trlH lúlla ('.·i ·tcntl' (' (1.·!PI'ior do 'difjcio,
dalldo ~cg\li(laIIlI'Jlte
partI' ao promotol', quI' III . (l:U':L() scguimento
<[ne jlllga)' (1f)1l\'I'nicllte para os efl'<·itosflisciplinn,
r "8;
~,o

'1'1'1'

('111 ~CII ]lotl

l' l'

IIS

ehnv·s

(la~

LÔ(':ls

(lo

incPIHlio,

cOlltadol't·s di' 1\ "lIn e gll7. e tIos J'(llogios, vigiando
<{It' aqlHllIes e I'stc l' tl'jmll Sl')IlIJl'(' (')11 ('Hf.at!o d(~fUllceionlll', c <]11' llPIlI () gaíl n('llI : ng'ull se (I. ·tl':\\':I)Wnl,
I' dirigi)' () s ·..viço illtcJ'llo da illllluillaçiLO do palllcio;
:1'

<lOH
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3,° Fazer varrer
limpar frequentemente
o chão, paredes t' tectos das escadas. corredores li vestibulos de commnnicação gcral, rcquiaitando pal':\ tal fim, nlternndaiueutc,
quando i:!l'ja preciso, um ser v mte de cada lima das repurtições que funeeionnrcm
110 pnlucio ;
4,° Ter em seu poder ('opia authentica (1 1\ inventários
existentes em C:Hl11 uma da' reJlal'ti\,iif'~.
a fim de lhe pod 'r ser exigida
directa
responsnbi
idude por <JtU\t':sqm'l'
objectos (!lIC faltem durante
II tt'lIIpO L'11l (111C a ~uarda
d'clles sej;~ da sua exclu 'iva eompeuncia ;
5, o Estando iI iped ido por d(wn<;a, fazer-se aubstituir
por
pessoa tln sua contiançu, osculhida ti' entre m; I:lllpl'('g:«lo~
menores das rI:JlaJ'ti~i'í~s (pie tuncciouam no pulacin, pelo
qual licnr:'L responsuvel,
dandu P:Il'tp <1a sub titni<;:w ao
promotor d(' erviço, '1ne a tran 'l1Iittidl ao eh -fe do estado
ma' or la "i vi ~t<J;
tLU Ilequi itur (la uunrdu (lo edificio todo o nuxilio de
(PW }ll'('ei ar pam o II "clllp"nho
(lo 'CHS cl 'veres;
7, Sati 1;lz\'1' ii" ordens <{III' lhe fO\,('111 <1:1(1:1:;, no sentido
das pl'Ci:imte. in,;trllc~oe::;, pelo:> dl .. ft':! üas (li\'cl'sa ' I' 'par~
li

ti<;OOH;
ti,O H ,(,('1)(,1' a cO\,I'l"POIlIll'lll,ja
ofli('ial Cjllt' flll' dia'igi,!a
:1.:> l't>pal,ti(·õc. <lllt fltllt'l'iollillll lll) palat:io, d"p(ji~ <1\:11:\:\ 't'
fCl'ha\'mn,
illllicamlo
:i. pc,; OH 1)11 lh'a '1111" 't'ntnl' ;t )'t'i<l,'nl'ia tio <il- ,tinat:ll'io. (1";\1110 tl'Oll,' 't' tl'c!anll;no
(1 ,ll\,gentl·» !' ('Iltl'cgaudo
a r tant
IUI dia "'lIink
ao' I' .}J~
divos pOI·teiro,;;
H,O UlIitl:ll' da gllar,la l' {'ClUM'rva 'ao (ln:; ('al'J'IIn~t.Hl'
ccllnlul'(" e do Ilwt rial ré pI' ·ti\'o, o \'igial' () trlltalll 'llto
do gado ti' tinadf) li :l.tl'clll 'elll ,Iii lllP III'IS (':ll'l'llaoréllH,
llllico,
Para () e 'ueto "lIlllPI'illll'nto
do Tl,Il 8,", ('ada
11111 l daI:! !'t.'lIill'ti 'Õl
Iilt (ntr
rlml Hill I l'pl:l<':lu lllllllillaJ
do'
PII
I'II~pl'L.g:lIlo" 'lIpl'rioJ'('
,'o II t1' ignll(:. I) tia' )'l' pcr i\'a' J", idPIICill ,
J rt. ;11,"
();:, ohjel'tu
('OH. tar:40 (le iII\,' ntari l:' (':;pr ,i l' Huth nti"ado'
1)I'Ia ali ·to·
ritlncl' llIilit.11't t; IlJl·)·j r' (lU'
I' til II '1'III'llllllte.
cm cadn ullla <1u 'p:lrti('õ"
I '" t i)l\'(>ntnl'iQ
"hCIlI;1
im
do I' ,lati \'(J 'LO;' old "do " i t 'lIt
<'III ,h
(h (lf'p('!HI"Il('la de IlIlIa nni('a )'ppnl'ti("ltI,
'I' I ('li \'iallo
,110. pn
il
le·
ga ,(IIlJlliclll (I 1\ <lirC!'~ () '1'111 W' 'll r Illt ria,
Ar!. :l:!, , (IWlHln
,1'1' l tr.nio de obj do P"I't(!l'
c IIt"s a Ijualqu r d
l' parti('!)
., l'rolllhallll Ilto t)1I ft'll'
tatÍ\-a (1' 11" 011 1J1l. lqut r damno nu '(lifir.'o ou lias pt r·
t '11 '
por ado crilllino ti , '1I.II'ln daní illllll ' liatalll' lltt
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parte ao chefe responsavcl,
p.'lra ellc proceder competentemente.
Art. 3:1,0 O guarda será inseparavel do palacio, quer de
dia 'quer de noite, mas poderá fazer-se substituir, nos termos do artigo 30.°, n." D,o, quando qualquer circumstaneia
extraordinaria
exija o seu afastamento.
Art. 3-1.° Qualquer omissão dos deveres que ao guarda
são preacriptos no presente regulamento,
iSCl'Ú participada
pejo empregado superior de qualquer das repartições, que
d'clla tenha conhecimento,
ao g neral coinrnandunto da di.visão, para os effeitos disciplinares.
§ unico. Quando o guarda persevere no commettimento
de faltas, o mesmo general dar;\, conhecimento
á secretaria ela glt('l'l'a, para ello ser dovirlamcnto
substituído.
Art. 35.0 Haverá no palacio de jn~ti~~a militar, em Lisboa, um guarda de cavnllm-iça encarregado
serviço de
limpeza (las mesmas ú (la \'igilallcia dos cavallos pertencentos aos officincs cmpr 'ga(los nas divorsas repartições
que funccionam no palacio, d uranto o tempo em que ellns
se conservar
m abertas.
§ 1.0 O ~u!trda. de cavallariça
será prnc;a das compllnhins ele reforrundo-,
(pIe tenha servi-lo cm c-ivallaria,
on
como conductor em urtilhci-ia ou cngenhería, c vencerá de
gratifieaç:LO J 1)0 réis diarios,
~ ~.o Estar:i sob a dependen
'ia do guarda do palacio c
podcrã ser empregado
por ('st, em qualqucr outro serviço
compativel
com o descmponho
dos dl'vercs
prescriptos
no
pre8l'llte
artigo.
Al't. i}H. o O promotor
(1 serviço envi:mi III 'usalmcn t
ao quartel gcncral dn. (livi~ão, para ~('l'em vi~:Hlos nos 1('1'mos Jcgacs, os l'()ciho~ <1(' gl'atific:t~rw do gUllr<la do jlnl:tcio e guarda elc t'ILv:dJ:u'i('a, acolllpallh:lllos da c'orl'('spondenle' !lota dp I'fl'('('tivj(l:llle.
Al'l. :\7,0 O janlim
central do ]Ialacio estar:'t a C:1l'g-o fio
trihunal sllp(,l'ior do g'tlCl'I'a l' marinha, mas ~Cryjl':'l (le lo.
gl'Hllolll'() a toclotl OHl'lllJ)l'('gaclcs
das difl'l'['cntl's rl']Hlrti\:õ ' "
,ArI,. n~," Quando o guarda (lo pala('jo fallt"1l. ou . (' illlpo 'sihiliÍl' do H('l'\'i(:o, o prc~i(lt'nta (lo tribunal
SlI pel'Íol'
provi,[PI1eiad
pam 'lue dle !'ilja (}P"i(larnl'nt,> substitlli(lll.
§ llllieo. A ('u,/t l'olltigua ao p:t1al'io <ll' jllsti~H llIiliüll'
será (' ·clllsivllIIlPI11(· !lc', tinada a 1ll000adia (1o" >IllPl'cg-ado:l
lllCIlOI'PS
dos tr'ih"IIHPS militares,
cOlllpdindo ao prcsidcntlJ
do tribunal f!l1lll'rior faz 'I' a distl'iblli~rto das liuaa (livi o!'
por lICllll'lJc.s C] II I' t'Vl.'l'elll familia ' mai" dill'!loS ~l' lIlostrarem da ('OI1l'OSsao.
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';_'ITULI)
Do processo,

julgamento

II

e execução

das sentenças

C.\l'I'lTL() I
na 1)I\rtiril.n~ão

(10111crime

e da queixu do OIf~IHIÍ{10

Art. ;lD.o A noticia do" crimes ruilitarcs póde chegar ao
conher-imeuto da nnctoridade
competente
para verificar a
sua existcncin, pur alguma das s-guintcs fórmns :
(() Partieipnçào ;

I,) Qucixa :
(' I Auto de noticia
formado 1)('10'; ag •.sntes (1<'pulicia judiciaria ci \'11 :
ri) H 1\11](11' pu blicu .
•\rt. _lO." Parlicipa<;:to l' n simples (ll'('lnra~ao
de um
crime feita ú ant'toridad ' militar competente .
•\ l)artieip,l(':LO póde ser ~ li"ill! UIl }J(II·ticulal' .• TO primciro caso, é a 111,tlara~':Lo que tOllo o militar tem por obriga~iio fn;l,er quando, no exercicio das suas fIlIIC<_'IIl'S, prc::;-nciar un descobrir qunlquvr crime ; no "'glll1llo, {, a dedal'açao ,le UIII crime que o militar presenciar ou ti' <pw
tivur notii-in, praticndo por militar seu inferior. Esta parti('ipa~Jtl p(',de ieunhuente
>,er feita por qualquer
pe '~oa
nho militar.
A rt. 11.0 Juei: -a \_ a d 'elar:H:ào
ele 11111crime f, ita pela
I'" 'oa a 'pll'm esse crime OII'í'IHlclI.
~ unico .• \ 'lllt'i.-a, qllilll(!" (lil'igi.la por um int'('I'io!' contra o lIpcrior,
far-se lia por 111 ,iII de reprc '1'IltaS'ào, com
a:; fOl'lIIalida(lc
.
.A1't. .l~.O A p:trticipnS'~lO
ou C[1If-'i,-a p('Hle tiCI' aprL'sentada :L ql1alqul'l' alll:to!'id.ldp. lIIilit,Lr <{lIu t'lIllllllalldp on dirija
o :;l'rviço a qne (l prcoulIlido ('ulpado I' tivl'r sujl'ito, c deve
}ll't'cisar:
1." • Tatlu'(';I,a do crime e ci!' ',lIn,;tallcia::; cm (PIC foi p '1'l"'tl'ado;
~. o Dia, hora e 1m' ai eUl '111(' foi t'olllllletti(lo ;
;l. o 11111icllç;Lo, s '1111" IHI8~i\'el, (lo auelor do crim' e dos
('U1llplil'c.
on CIIl'obl'id,)l'
,ha\'
IIdo·u i

~. () llt

"jg'1l1l

'ao)

(Ia p ~ 011.

OH

PC\

'1)01

)('.:\(Ia::;;

lndicll(' ~o dl' p' ,0:\' (pie ['O ,m t 'r ('ollhf'l'illlento
do fado;
(i.I) Ul ...itrnu):lo da:; P' -:I (I, ('on\'ie):lo qn
t Ilham
ido
upprehe)\clidas;
;).0
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de que haja co7.0 Todos os demais esclarecimentos
nhecimento,
que se relacionem
com o crime e o esclareçam.
Art. 4n. o A participação
particular
e a queixa podem
ser feitas por escripto ou verbalmente, e, n'cste caso, serão reduzidas a auto (modelo n. o 4), pela auctoridado
militar que as receber.
§ unico. Quando a participação
for feita por escripto,
por pessoa não militar, a aseignatura
sel'lÍ sompre reconhecida.
Art. 44.0 A partieipaçjlo oflicinl e a queixa, quando feitas pelo superior contra o inferior, devem ser semprc aprcsentadas em fórma de officio (modelo n.? 5) e assignadas
pela pessoa que as fizer.
Art. 4õ.O A parto offendida não 6 admittida 11 accusar
ante Os tribunacs militares, devendo simplesmente
limitar
a sua acção a apresentar
a sua queixa o a auxiliar fi justiça, já ministrando-lhe
exposições, jfí apreecntando-lhe
memorias ou inforrnaçõcs.
§ unico. Nos crimes particulares,
porém, em que n accusação do ministerio publico e~tá dependente
de participação, queixa ou denuncia (la parto offendidn ou de qnem
legitimmncnto a represente,
serão observadas as disposições da lei geral.
Art. 4G. o Os autos de noticia formados pelos Agentes de
policia civil ou auctoridades
administrati vas são eq uiva161:tes á participação
ou queixa, para a verificação de um

crime,
Art. 47 o O rumor publico consisto na indicação vaga
e sem provas do delicto OH nos seus auctorcs, que se manifesta algum tempo depois da pratica do crime. Sempre
que isso se dê, deve proceder- se ú verificação do fado cm
corpo de delicto.
CAPITULO II
o

na policia jlldicillria Ou Instrucção

nrelhuíuar

Art. 48.0 A policia judiciaria
ou instrucção
preliminar
tem por fim verificar os vestígios do crime 11 a investigação dos criminosos, 0, alem d'isso, preparar
e reunir os
primeiros elementos ela instrucção.
Art. 4-D.' Por qualquer modo que so revele o conhecimento dI' um crime, proceder-se-ha
seurpru :1. formaçâo do
corpo de dclieto. O:; agentcs cIp polieiaju(lici:ll'ia militar OU::il'rvadio rigoroí'lamentl' as dispotiiçõcs especificadas
n/Js arti·
gos 331.u e 332.° do codigo de justi<;n militar.
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§ 1.0 O corpo de delicto púde ser feito pelas auctoridadcs a quem o artigo H)t;. o do mesmo codigo confere
directamente
a competcncia para o exercício dà instrucção
preliminur, ou por dclegação d'cssas auctoridades
nos termos do artigo 200.°; n'este caso, deve sempre a auctoridado, que delega n'outrem
os seus poderes, escrever na
participação
ou queixa : «F ... proceda a auto de corpo
de delicto» ,
§ 2.0 Os agentes da policiaj udiciaria militar, em regra, deverão concluir, no pras o máximo de quarenta e oito horas, os
autos ele corpo de delicto de facto transeunte, ou indirectos; c em cinco dias os autos de corpo de delicto e exames directos. Quando o auto de corpo de delicto directo
depender de exaui , em que deva intervir a chimica legal, os agentcs da policia j udiciaria, sem esperarem
pelo
resultado d'csse exame,
ncerrarao
o mesmo auto, depois
ele concluidas as neceesarias
inve ·tigações, e eutregal-ohão ú anctcridade
compet ntc.
§ 3.0 Quando os autos das diligencias praticadas pelos
agentes da policia judiciaria não estivercm compl stos, pocleritO os eommaudantcs
elas divisões, em auto addicioual,
ordenar novas investigaçõ .s, COlUO ~ cxprci:iso no artigo 347. o
do código de justit_:a militar.
Art. 50.0 Ü corpo ae delicto con ·iste no conjnncto de
todos os elementos materiaes constitntivos ela infracção; ou
que d'clla si\<>vestígio 0\1 signal exterior.
Art. f) 1. o Em C1l:;(} de flagrante delicto , o agente da policia judiciaria militar trans]Jort:n.se-ha
ao legar do crime e
procederá immcdiatauieu te ú formuçào elo corpo de delicto.
§ unico , ~e o crime for commettido fúra dos logares
sujeitos ú clisci pIina militar e, ao chegarem ahi os agentes
da policia jndiciaria
mili m, já tiverem tomado conhecimento elo oa ..o as ju tiça::; onlinarias competent<·s, llCJuelles
agentc
li/to têmn que lcyuntar
anto de corpo dI' tlelicto
porque, em tal caso, preferem na competeucia as justi<;as
ordinarias.
Art. fl2.o Em caso <lo flagrante tlclictü, os m<'ios empregados pela p lli\'ia jnaiciaria militar, para a ycriiicação dos
traços Illateriaes ctt infract;ão, SiLO o ~egllintes:
a) Exame do Jogar do cl"illl ';
b) Pri ·rioo em Hêi"l'ante
dclicto·
to
'
r) Intel'l'ngat!}l'io" aO pl'cl'ulllitlo culpadu;
d) E '(llU!' do facto por p<'!'itos;
e) Bnseas domicil inl'ias ;
f) Appl'chensao do objectoi:i do crime;

!J3H
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g) Audição ue testcmunhas;
h) Redacção do processo verbal.
Art. 53.0 Logo que o agente da policia judiciaria

militar tenha conhecimento
ela infracção por qualquer
dos
meios indicados no capitulo 1 do titulo 11 d' este regulamento, transportar-se-ha
ao logar do crime, e, como dispõe o artigo J39.o do codigo de justiça militar, procederá
ao respectivo exame, o qual recaírá : já sobre o estado do
logar, jú sobre a sua própria situação, disposição, arredores, maior ou menor proximidade
de uma habitação; ji\, sobre o seu estado material, fracturas interiores ou exteriores,
situação elas fechaduras ou muros q uc tornem a introducção
mais ou menos fácil, posição dos moveis, se estão desordenados ou quebrados,
se elles conservam traços ou signaes
que se relacionem com o crime. E, quando a descripção
não baste a bem fazer comprehcnder
o estado do logar,
um esboço elucidativo elo mesmo completará essa descripção.
Art, 64.0 N'cste acto serão recolhidos c reunidos, como
é expresso no !Lrtigo 338.0 do codigo de justiça militar,
todos os instrumentos
e mais obj ctos quc se relacionem
com o crime, fazendo se d'clles minuciosa descripção, assim
como de todas as circumstancias
em que furem achados.
§ unico. Estes objectos sorão sellados e appensos ao
processo, c conservados
de modo que não possam ser substituidos, alterados ou subtrahidos.
Art. 55.0 A prisão do presumido
delinquente,
no caso
de flugrautc delicto , é logo feita pelo agente da policia judiciaria militar, lavrando-se
d'isso auto judicial, cm fiue
se mencione a causa da prisão O as circuiuetnncias
que a
acompanharam,
o nome do preso e asna graduação, sendo
militar.
§ unico, Se o prcso fOI· militar, s('rá logo posto ú disposição (la auctoridade
a que estiver subordinado ; s
for civil, será entregue Ú auctoridadc
competente (la loca-

lidade.
Art. 5(i. o Os intcrrogatcrios

ao presumido
culpadn <1(1vem ser feitos secretamente
pelo agente da policia jndiciaria militar, na presença do escrivão ; (', no acto de serem reduzidos a escripto, empregar-ac-ha
todo o cuidado e
o maximo escrupulo para (1'le as explicações ou respostns
dadas pelo interrogado
constituam a expressão fiel do seu
pensamcn lo, ('011 ervando se ató na redacçao lU! }lroprias
('xprc;.;~õe's elo prcAmnir10 flcliJlcI'IPll!P.
~ 1.° !-'\' lU:! r('~p()bta~
fOJ"('ll1 eqlliv(lc<l~, dtlvj(lo,aH,
cval-iivas, :-H.'r:to os illtc!"t"oga(los ill:itaclos para :lH ('til"lareeor '
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precisar. do fórma que, quer affirmcm quer ncguem, haja
a certeza do que affirruarom ou negarem.
§ 2.0 ::;p houver co-réus, a cada um d'elles se farão, separadamcnte,
os interrogatorios,
evitando-se
sempre que
elles po~sam concertar
as suas respostas;
e, no caso de
se contradizerem.
serão acareados.
ArL 67.° O agente da policia judiciaria militar deixará,
primeiro,
que o presumido
culpado exponha livremente
tudo quanto julgar util o nocessario sobre o assumpto da
inquirição,
sem o interromper
r, só depois de terminar as
suas explicações,
lh poderá dirigir prrgnntas,
que serão
escriptas no auto, assim ('OUlO as precisas respostas.
§ unico. Aos prr-sumidos delinquentes
não serão feitas
pergullt.ls
nggt'stiYHs nem e avilosas , nem acompanhadas
de dolosas pcrsunsocs, falsas prllnlP' as ou ameaças, assim
como não deverão ser obrigados a r esponder precipitadament ; c, quando pareça (lue não t'ompr ,11 mdcm bem a
pergunta feita, ou quc a resposta é repugnante com a pergunta, ser-lhes-hn
-stn repetida, P, n'e te caso, não se escreverá senao a respn."(a. dada :'t pergunta
repetida.
Art. [)H." Aos 1)l'eHlllnido culpudos, quando interroga-

do , não se presta jura1l\ento.
Art.

:)(). o Em caso

al'

homicidio,

o presumido

culpado

será interrogado em face do cndaver <la victima.
Art. tiO. Quando o presumido culpado confesse () .riI)

me, deve ser int rrogado
ácerca de todas ns cirem1Hitan··
cias do facto confessado , tempo, occnsiào, logar, meios de
cxceução, resultados
(lo lTimo,
e ha t'lllllplice:; c cmfim
quat';;qlH'r outros porml'llon's qtll' possum servir para a instrut'~ao do proc(·sso.
~ llnico. A confissão c1I' Hill ('l'illle não (lispcnsa as demais inves(ip;a~ocs do corpo de d!'lido.
Art. ti1.° .TO ('a. () dI' 1)1' slllllido enlpa(l,) negai' o 'rime, alh-p;anuo factos (lue d 'lllOlltitrl'lll não >lor por clle 1'CSponsa\'(.l c offer(>cen(lo·, ' logo a provaI. o ou a apresentar
dO{,lllll('lltos,
('stes sarao rccchi(lo,' 1)('10 ag-l'n(p
policia
jUIlil'iaria lllilitar
'jull(OH
:10 }lrol·e.-8o.
~ I." S<', }lor011l, lII'gar o crinll' e contra ell' rpcaíl'cm
suspl'ita~, fal'·80·lh'
ha ' entir, d(' 11l11ílllWllf'il':l gr>ral, a natUfeza d.'I·,'::;:tS IHl::;pl·ítas, :i 'lll: CtlllltlHlo, ;(' ilHlíe:ll', por

uu

qualqll

'1'

ti'n'míl,

I)

nom

ela,;

(I'

tl'lllunha

(pie

t'Olltl':t

cIle

dcponhmll.

§ 2.° Aos presumia
do , quando ('xistalll,
qn:H'~ ,'pr, () illtilll.l!lo

S l'l1lpado,
..erao empl'l' aprcsI ntao~ Ohjl do.' do Crilllf'. :l<-Cl'ett llos
a (lnl' txplie:!I'()t' .

~!O
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§ 3.° Em caso de alibi allegado pelo presumido culpado, será este interrogado habilmente sobro o local om que
se achava no momento <lo crime e o que ahi fazia, pessoas que o vissem n' C:'S(' local 011a quem fallussc, hora precisa em que issn teve log'"l', e bem assim tudo () mais que
possa servil' de verif cação f3eglll'a á ac\,i'lo .i udicial.
Art. ()2.o Quando convenha ao regular exercício da policis judiciaria
militar, parti melhor investigação
ela verdade, os presumidos culpados serão conservados incommunicaveis cniquanto não forem interrogados (modelos n, os 6
e 7).
Art. 63. o Os intorrogatorios
aos prc8Ulll idos cul pados
poderão repetir-se até A conclusão do corpo ele delicto.
Art. 64:.0 Quando o presumido culpado, nas suas respostas, se mostrai' abatido ou hesitante,
os ag\'lltcs <ln polieia judiciaria militar mencionarào estae .ircumstancias no
auto, instando ao mesmo tempo com o interrogatlo
llara
explicar os motivos <1' os se abatimento Oll ll\J~itac;âo.
Art. 6f>. o (~ualqu<:'r q IlC soja a qualidade e posi\,ão do
presumido
delinquente,
os agent 'S da policia judiciaria
militar jamais usarão do familiaridade
para com elle, nem
tão pouco usarão de meios rudes ou humilhant .s,
Art, 06.0 Os agontcs da policia judiciaria militar pcrgnn tarão aos presumidos
culpados pelos seus nomes, sobrenomes, filiação, idade, estado, naturalidad
, profissão e
morada, Igualmente lhos perguntarão
se jA alguma voz foram oondomnados e por qU(' crime.
Art. 67.0 () presumido
culpado pôde dietar ao cscriví'o
ns suas respostas, mal:l, não o fazendo, scrào <lictadas pelo
agente eh policia jlldieitl.l'ia militar. AK ro"p0f:itas ser-Ihehão lidas 1lnÍl's dc as !lllsignal'üm, o 110 auto so ülrá men~à() da lcitura.
S· o culpado lião ratificar as respostas, mas as :tlt rar,
angrncntal' ou diminuir, n:to SP !'ü;carao as ]ll'im iras, mas
ser-lho-hão
acrescentadas
todas ai> alt raçõeS (IUO lhe forcm feitas.
A1't. US. o Nas pcrgulltas e l'el:\[lo::!tas niio haver/L entrelinhas ncm rasuras.
'l'udHIi as emondas seJ'fl.o resalvadas
á margem
. asna
resal\'it a. signada polo ag\'ut·
la policia judiciaria,
escrivilo o culpado. U conLl'aJ'io tL'isto constitue nnllidade.
A rt. ()U.o A 08 PI'USllllÚ(lOIl cul }lados n llllca H'J'iío feita
pt'l'guntas estrauhaK ao t'rimc (' de que l1~to }lOH 11)11 kr conhcciuH·nto.
AJ't. 70,0 Antl's <lu enl'ol'l'ado O int 'l'I'ogatorio, p~l'gun-
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tar-se-ha Rrmpn' ao presumido culpado 8e tem mais alguma cousa q11(' allegar em sua defezu.
Art. 71." Em CHi:!OSomissos, seguir-8e.lIa o que for determinado acerca de pergunta:; feitas aos culpados na lei
commum.
Art. 7:2.0 Qnltmlo na verifit-nçâo (lo enrpo <1r delicto for
neccssario proceder a algum (O -:une que exija conheoimentos tcchnicos especiaes, far-se-ha este com intervenção de
peritos, 0::\ quaes dcvorào SOl', quanto possível, militares
qne pOS8nam conhecimentos
proprios sobre a natun-za 110
exame ql\e Ihl.!..-; 'é proposto, nos termos (lo artigo \)03.° da
novissimn reforma judiciaria.
§ 1,0 () exame a que este artigo se r fere roalisar-se-ha
sempre n08 ddictos
de fado pormanentc, isto é, u'nquelles
quI' deixam v.-stigio
: ta
:;ilu () homioidio,
11:; oflcnsas corpome;., () im-eudi«, () arrombnmeuto,
:l lll'strui<:ho c inutilislu;ri.o de ()ujedo~ militarca, a fal~ifil'al:i:(), a Yioln<;~.o, I'lIVClwn:mwllto c outros sinrilhantcs.
~.o Tambem no" crimes 1'1Il flU . ('.ia nece snrio, para.
a qualiticaçào (10 fado, apreciar o valor (lo objecto <10 crime, 011 damno causndo , como no furto, roubo, <1:unno,
a.bu:;o <1e l'onfian<;a l' outro:, .imillJ.'llltes, é Ill!CCtiSaI'Ía a in·
tCl'\'I'nc:ho de lH'l'it()~, j:l para, em fael' (lot: "k1l1\'lltO:-' diJ'l'l'tos
d apl'eCiaç:'lO que forem cllcontra(los, (le(,laran'JI1 () valor da
eom,a fUl'ta(la ou rotlhacla O\l a yprrlacle elo llalllJlo eausn(lo,
já para. prol' ·den·11l a uma O(luitativa avaliaç;lo, cm presença (las inflH'llln~'ÕeR do ~upi.·oso ( de (1'1:lesqut'r outrOH.
Art. 73." ~TO crime de" hOlllil'i<liu (lItot! ·10 n." r;) I1vv'
d('s('rc\'cl'-~(' a !l(,;-;i(;:,o do ('tHla\'el'. o l'sta(]o <lo \ l'stl1:ll'io,
a natureza I' nllllll'I'O das ferida , a sitna ,(to lIa:; arma' ou
instrUIl\\'Tltos
encontrado:; junto da victima,
on ahi p)'()ximos, c os signae;" a.ppltrentes (PI ill(liqnl'1I1 Jlwl fossl' o g0no1'O dc mortl', g (::;sPllcial fa)l('I'<I acolllpllllhar
dc }lPrito:::;,
para (ll, ign:tI'l>1Il (1<-,,(1c logo a l'HlI"a (la 1I1OI't\'. ])e]>oj~ (le
comprovar li ('xistcllcia
l' 'stado <lu cada\'!'!',
d,,\'e-::;I' de, 0rcv('r minucioH:\IIIl'lItc
o logar olllle foi ('11('(111t 1':\(1o , o::; objectos que () ('('J'('<tvalll, :lflucllps quP pan')'am tlc\'('r )lPrtl'llceI' :l vietilll:l,
:1 p.'Ü'ns:lO t' Ilir."c: . () do rasto
(II' l;1\JIgUl',
as cir('um"taneias
flue podem 1;IZP1' )I'l,:"ulllir <jIH' S· dt"ssp
lncta, Oll ([UI' fos:;c UIll:1 I'SpL'm trai,;()('ira: indicar todas
as particul:tl'idad,,~,
por minima <lun pareçam, qlH' pl sam
ligar-s com a :\C)"~(l, l'omo {, () : 111'lI'roí;l<lo e ra "'I lo (10
Y'8tnario,
:t illl}Jl"
:lo tlu:; )l" II'). 010. t) ;udi('Íos 'lU!' 1'"
VelPIll a l:'llhtrill'(',W (le o),jPl'to qne a vi 'tilllLLti'-I ~ .' (om·

*

sigo ou 110 1"(':11 l'lIl ll'l'

:;C l'IlClllltra\i\.

!lJ2

ORDEM DO EXERCITO

No" 27

1.' Série

Se a causa da morte não é 'desde logo conhecida,
deye
proceder-se
á autopsia.
No caso da morte não ter ainda sobrevindo,
e que a victima pOHsa fazer declarações,
serão eetas recebidas
pelo
agonte da policia judieíaria ; e, se o presumido
culpado for
jú conhecido
e estiver preso, será confrontado
('01l1 o offendido. verificando-se
desde logo a verdade
dos factos
allegados n' esslts declarações .
.J:TO caso do fado
não ter sido praticado
voluntariamente,
mas sim involuntariamente,
por impericin,
inconsideração,
negligencia,
falta de destreza
ou falta (re observancia do
algum regulamcn LO, deve o corpo do delicto verificar essa
circumatancia
pa,l'/L o effcito da incriminação.
Art. 74." No crime de oflcnsns corpol'aos (modelo n.? 9)
devem os peritos examinar"
descrever o numero, extenS11.O e grHvidade
das otf"nsas para bem SE' determinarem
as hypothcscs
dos artigos BõD.'\ ;3GO." e BGJ.° do codigo
penal e bem assim as dos artigos 7G.o, 78.°, 7D.o o 141.0
do código de justiç» militar.
ARsim deve o corpo de deli-to vl'ritiear
Ri; dlls offensas
corporaes resnlton doença ou impossibilidade
dl' trabalho
profissional, e, sendo a~ ()frt'lI~al' pruticadns entre nrilitnres
<1" mcsma gt';tt!lI!1(;a<l, se houve incapacidade 11n serviço e
por quunto tempo, fi<' das Ofr(>ll~as resultou cortamrllto,
pr ivação, all'ijno ou inhubilitaçüo
do algullI membro
OH orgão
do corpo, ou se' o offcndido tirou privado da rasão, ou impossibilitado }lor toda a vida <lu trabalhar ; e no «aso das
offcnsns terem sido prntivadas
pelo inferior na p<,sson do
superior,
se este, em resultado
d'essus offcnsns, ficou incapaz para o serviço militar.
Se as offensas corporaes tiv 'rem sido praticadas
illvoluntariamente,
por imperícia, ineonsi(lPl'a~ao,
I1Pgligl'lll'ia, falta
de clc~tt'eza, ou falta dI' ohserV;tllCia do algum r('g'ublllWl1to,
dove o corpo dl' c1elic:io vI'ritil':t1' (' cl:ll'lan'eer C'liRe fado.
O examo directo (lov(\ tnmlH>1ll recair sobre o l'stndo das
armas e olltros inHtnllllcnto8
elo el'ímc, (' bl'lll II~Hjlll ~obr
roupa:; ou IFI1l<'SCJlIl'<i O\ltl'()~ objpdoK qno de\'HllI seI' approhellClilloi:l eOlllO ]le~'atl d(,. COll v ic(;rto.
§ ullieo. Este eX/lllle ni'io dispf'rlsit o de H,mi<1ade, nos
t rmos ela loi ele ltl c[<,julho
1I1' 1 Hf)f).
Art. 7:>." No ('uso de inecll(liol cl"ve O examo verifl('ar
Se!t (1('strui<;:Lo 110('clilil'io foi total Oll plll'cial, a <]Ilnlidade do
e<1ificio Oll objecto ilH'endiaclo, nOR tI'nllos rloH al'tig()~ 41i;L o
o ..J,(j·Lo do eodigo lH'lml, e Lelll lti:<sim o valor do l>diticio ou
objecto illecncliddo.
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Art. 7().o Quando para a execu<;l'to do crime
vido arrombamento,
os peritos
de:;cl'everão o
objecto arrombado,
:;e este o foi no todo ou
qua\:'~ teriam sido os meios empregado:; para
arrtimbamcnto
e bem HtHÚm o prejuizo
causado.

\)4&

tenha haestado do
em parte,
eff!>ctnar o
O arrombamcnto dá-se em qualquer
couetrucção
que sirva a fechar ou a impedir
a ontrnda, exterior
ou interiormente,
da
casa 011 legar fechado d' pila dependente,
ou de moveis
destinados
a guardnr quuPl-'llller objectos, como dispõe o
artigo 44:2. do codigo penal.
Art. Ti, o .•:0 caso d« des truição ou inutilisaç<to de objectos militares,
deve no corpo de dclicto d!'scrl'ver-se
o
objecto destruido ou inutilisado, e o prejuizo rouli 'ado ou
o valor dos ohjedos destnudos ou inutilisados .
•\rt. 7:).0 Nos crimes de falsificação, deve dr-sorever-se
o objecto falsificado, confo rrue as cir .umstancias
da falsidade, "0 houv« dolo nu falsificação, e bem assim o prejuizo
real ou possível.
Art. 7\J." ...' os crimes de «stupr» ou vinlaçào, devem os
péritos, qu' n'este caso serao 1ll .dicos 0\1 parteirns :
1.0 :1\ la 1"\: a r li dia ' hora precisa
a que o .xame é feito;
~. o I )('!;l'n'v('l' os signa '::; de viol meia um; orgi\.os scxuaCi:! da mulher;
.
:3.0 De crcver os signnes de viol 'nt·ia c proceder ao nccessario
confronto soo r ' a pl's::!oa da victima
e do presumido culpa<lo;
4. o Dc ·erl've1' n. prc~cn<;a da.4 mHJIl'has de ('Sperma ou
de sangue sobr as roupas da mulher e (lo !tomem;
;>.'\ Ht' !ta hknn()rrhag-ia
ou ~'yphi\is no hOllll'lll Olt na
mulher
uu em :11t11HJ:-<.
y,'ritical',
t'lll caso (10 e."ame recaír
sobre C!"l';tn<;as, i-; existe vaginite
ou 1f!llcol'l"<'a infantil.
~',i.da (1 'VCI':l cs\'apar aOI:\ I' l'itus sobre rst<'s exames,
tOlHlo llluito
lU att! Jlf'i"w na~ S1la:, cOlwlu:;'JI's a itladp da
Jll1l1ber f' f\\l:tl'.;qllf'r ol;trü:; l'il'l'ul1l~tancias
<til' postiam influir sobre II I'J illll.:'.
,\rt. I-íO.O ... IOS erillH'
de vellpjlcio,
ql1:lIHlo <lepois da
l'IISpl,jta,; (ILl cll\'cnell:tlllf'llio,
os p!'riautol'bia I"l':;nltar'm
tos cxtra!tir;1f)
(10 1:11(1:1\·\:1· a,; partes
(llll' tl>1'i1l (lc sOl' sujeitas :'l :t1l:t1'yi>e 'hilllil'H, as ftIU\(':' :-<cr:w ellccrr;Hla:s om um
ou mai'i fra,;eos (h, "ilh'", lwl"IlIl'ticam 'l1t(, tnp;Hlo" I:h'l'adol:l,
cintados t·om fita" Otl tira" de p:lJlI'l 'l"I1Il\'il"ur!o" p ,lo ag \nt!'
da poli('iajIHlit"iaria
militar, pf'rito" te:4"1ll1l1l1Ilb (' o~erivao.
Da llH'sllla fórma SI' 1)I·ol'f,!l 'l":'t cum 1"L'~pl>it" a qUlll!S·
(lllCI' liqlli!los ou sllb"t:tl1l'ia~ (plP :-(' vlll!Ontrarf'm no domi,
cilio do finado l' se susp('ite ~l'r 'U1 VeIlI'IlO. a .
Q
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De turlo HO faní especial menção 110 auto, a fim de flue,
no acto da abertura dos frascos, se verifique a identidade
d'elles e dos objectos que coutêem.
Art. 81.0 Nos crimes em que um corto valor entra como
elemento coustitutivo,
ó necessario inquirir e verificar esse
valo]", proccdcndo-s«
como é expl'C'sSO no § 4.0 do artigo 340." do eodigo de justiça militar.
Assim, por exemplo, no crime d« furto, quando não esteja presente o objecto
furtado,
esse valor é justificado
pela dl'claraçào jurada
do qnei: coso o pelas declarnçõe
dos pr-ritos (lHe procederão a uma equitativa
avalinçâ»,
jú
em t~\CP <las iuformações
do qur-ixoso , j.i das do qllaeH
quer outras pessPHs que do objecto tenham pleno conhecimento.
No enso (10 estar pl'e scnt« o objecto suhtrnhido, os 1lt'ritos fnr:io <1'('11(' a dp>;('rip~':v), concluindo
por determinar
o seu valo!'.
Como a gravidndl' do erimo de furto YHI'ía dada' ('('rtj\>t
círcumstancias,
deve o lorpo de deliuto verificar :
a) SI' a anhtrncçào
consistiu um objectos pertencentes
ao estado ou :t camaradas;
") R(, fili commottida
cm casa onde o presumido
culpado 0SnVeS!;(' nbolerndo ;
c) :-:ll' o criminoso,
no momento
do crime, traxia armas
appnrcntcs
nu occultns ;
d) Se foi conunettido de noite on ('111 logar 01'1110;
e) Se por duas ou mais PC SOllf;;
f) Se cm casa habitada ou destinn.la a habitnção, em l'dificio puulico 011 de"tinado
ao enlto rl'ligioso,
nu em et.'llli
terio;
g) Sl' na estrarIa ou cltmi Ilho puhli(·o, sQnüo <1l' ohjet't IS
que ll'pliL, fOrl'lll tran. portados;
h) Se tom llHll'pa~ào de titnlo, ou llllifol'lll I, 011 ilhiigllia
alI algllm
l'mpl'egado }lllhlil'o, civil ou llIiliUll', ou allegalltlll
ordem faba dc qual(pwl' aucLol'idade pnblica;
t) :-:le ('.Olll lllTlIlllhlllllPllto,
fI.,ealallll'llto ou l·haves falsas
em ea>ta n~() hahitadn.
Art. 82.' I;~1I1 eaKO <1l' flagmntc dclicto, os ag-l'lltl'S
tIa
policia judicial'i;t
militnl' po(lcm ('llÍrar 1'111 qnal<j11 'I' (', tI
belel.'illlento
<lepenc1plüP da audorida<lo
('ivil ou maritima,
para ali efl'l'ctlllll'em a prisão (le algullI illdividuo I'lIjeittl A
juri811i('(;:\o tloH tribuna!'H
milital'l's
on }lm'a prtll'Clll'!'('1ll ,I
qunlqlll r <lilig-t'J1eia <la !,olieia jmlil'j,lria.
~ lInieo. INII'a (lo>!('asos <le Hagmnte dolido, a cntra la
nos (,llt!tbell'l'implltos
11 qu!'
Ctltc artigo i:!e rcfel'e, ~Ú PlH!t;
Q
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effeetuur-sc
depois de previu permissão das uuctoridadcs
civil ou mnritima «ompetent ss, que não poderão nunca rocusal a (moc1clo n.? 10)_
Art , ;}.. O::;agentes da policia judiciaria
militar, quando
pn'eit;em entrar em casa do supposto delinquente ou de
outra qualquer pes::;oa, para os effeitos do artigo antecedente, sómente o poderão fazer, quer seja em flagrante
delicto, quer n11.0, acompanhados
pela auctoridade judicial
da localidade, d 'vendo luvrar-se um auto preliminar e especial (modelos 1l_0! 11 e 12), contendo a declaração dos
motivo"
c as rusões de :S1l8p .ita que constarem aos mesmos agente::; da pol icia judiciaria militar.
§ unico. ~-a casa suspeita nâo pod 'rá entrar-se antes
do nnscimcnto
<lo ::;01, nem depois do seu occuso , mas os
agl'ntes da policia judiciaria
militar tomarâo n'csto caso
as cautelas necessnrias
pela parte exterior
do crlificic,
para <l'elle não sair nenhuma p"H:,;ua, nem ohjecto, até se
realisnr a entrada.
Art.81.0
Feito o auto P" -limiuar, o a~e1\te da policia
judiciaria militar, acompanhado da auctoridade judicial da
Ioculidadc,
e. cnivão e duas te .teunmhas,
trnnsportnr-selia li easn suspeita,
e ahi, na presell~a do presumido culpado, "e c tiver pre '0, lavrar-se ha auto (1<'todas as dililig"11CÜt~praticadas (modelo n.? la) <pw:s relacionem com
o crime, li b m as rim da busca c apprchcllsào
das anuas,
in~trnmcntos
e mai:s ubj 'dos, <le modo que d'ellcK possa
fazer· f'C idéa cabal, a"sim como de to !la" ;IS Cin.~1llUB'"aneias em que foram IH:ha<lo::;_
~ l_0 Os obj<'cto' al'prchendi!lo.
i" 'Tão
dc,;criptos, seIlados e appen"o.:: ao IH'uCl'cO,
>,endo ]10 ::-in'l, I' ("lllS\'rVado: por fôrma que w~o p08 "11m seI" substitni(loH) alt!'rados
ou npprimidos
~ :?, o ~ ',to !)()(1('11l tI" nppreh lHlit108 papei::; 011 ohjectos
qUl' Ilho tt'uham relação com II crillle.
Al't. 0.' O" pap 'is 011 (llltro~
nl.j do>, apl'l"1'11l'll\1idos
que ~ t"l'laciOllt'll1
CO!ll () crinl\'
"(·rã.) aprcH ntados ao preR1I1l1iI1\)('lllI'IHlo, H\ {'Hti\'er pre. \'lltl:, o q1lal n'('~,,\, ('aso
~('l"<i instaclo para e.·pliear a orig- tIL (lo papeis Oll oldceto!!
;q prehentlido
, a dnta da ,ua po p, ". (I~ )('('onhe<:e
CIIIllU
1,
Illllti"tI~
d.)
U
'. l (lo t :,;l1a rl'laçào
com O!!
fllctos.
~ llnico,
O' palH'i, dQ\"('1l1 ~\ J" r'll)J-i ·:tdo.· PIll c:u!a folha
pf'lo :lgcnte (l.l policia jurliejaria militar, pelo presumido
Clll]1ll1lo
IH'lo '. ('ri"n.o,
Ad_ ,·U. U Heri~o inquÍl'i<1ns como t" tcmnnha nu corpo

ORDEM DO EXERCITO N.o 27

1.' Serie

de delicto torlns as pessoas que verosimilmente
possam.
dar informações
e dirigir a justiça na indagação da verdade.
Art. 87.° Não poderão ser inquiridas como testemunhas
no proccsso crime militar:
1.° Os alienados;
2. ° Os menores de quatorze annos ;
3. o Os ascendentes, descendentes, irmãos, aflins no mesmo grau e marido c mulher de alguma das partes;
4. o Os que derem participação do crime, quando esta
não seja determinada
pelo cumprimento
de um dever militar, e os maridos ou mulheres d'estcs ;
5. ° Os queixosos;
G.o Aquelle que vier a juizo p!1ra depor voluntariamente
sem prccedencia de jntimH~rto judicial;
7.° O escrivão do processo e o interprete ;
8. ° O condemnado a suspensão do exerci cio de todos os
direi tos politicos;
0.° O réu a respeito de um cc-réu.
S 1.° Igualmente não podem ser testemunhas aqnelles
que, achando se presos, tiverem ele depor a favor ou contra companheiros
de prisão, salvo havendo sido nomeados
anteriormente
ao acto de serem prei:iOS OH sobre crimes
commettidos na prisão.
§ 2.° Não obstante as disposições d'estc artigo, podemo
prestar simples dt:!eJIt1'8~()eS as pessoas indicadas nos n. os
3.°, 4.° e 5.°, e bem assim os indicados no 11." 2.° quando
forem maiores de sete annos,
Art. 88.0 A intimuçâo das testemunhas
civis, com designação de dia, hora o local em que devem coruparec '1',
será requisitada
Ú~ anctorirladcs
udministrativas
ou policiaes pelos ngpntes tla policia judicinriu militnr; c os militares, á nuctoridnde
militar sob ('IÜm; 0]'(1('11:> clles servirem.
Art. 80.0 As testemunhns
sl'l'ão sumpro inquiridas
8Pparndamento
lIl11aS das onu-as, e pn' tm'!to, nnto de começnrem
a depor, juramento
aos Snutos E\'nllgl'lllO>I d
diz r a verdade,
e d'issn l:!\' farA llWllt;:lO 1)(1 auto. Os IIgt'l1tes da policia judiciarin militar tomurâo to(las;1;; llll'didas
que jlllg:n'('Jll ill(lispe1lRilveit',
JlO 8('Jlli(10
(lu C\'iÜII'Clll (lue
MI tpstPllllllllws, CJlle j:í tcnham ,lp!l0sto, possam
('úlltercllcilll' com fi'! (]lI(' n:io fOI':ltn il1t<,rrogada~.
A fOl'lll111:t (1(· jlll'fillwnlo
11(·v(' ~('r ii s<'g'nintp,
pronlillnllll('iadn pPlo :lgl'lltt· (Ie poliein jlllli('iHl'ia miliÍlII':
((Jura
aos Santos Evallgdho'l <li~l'l' a yt'J'(lade (ln quI' :-onLel',
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áoerca do que for perguntado fn E a testemunha, pondo a
mão no livro dos Santos Evangelhos,
deverá responder:
«Juro).
§ unico. As testemunhas que professarem religião diversa, pr 'starào juramento
segundo a religião que seguirem.
serão perguntadas
p slos seus
Art. 90.0 As testemunhas
nomes, sobrenomes,
alcunhas, filiação, estado, idade, moradas c mesteres ; se S,tO creados, domcsticos ou parentes dos
delinquentes,
e se lhes têem amisade ou odio. As suas respostas serão escriptas.
Art. 91.1l As testemunhas,
depois de lhes ter sido lida
a participação
ou queixa, ou documento que revele o crime, sedo perguntadas
obre o que souberem.
As testemunhas
poderão dictar os seus depoimentos;
se,
porém, n/LO usarem d'essa f .uldadc, serão dictados pelo
agente da policia judiciaria
militar, o qual, em tal caso,
empregará,
quanto possiv 1, as próprias expressoes da testemunha, um estylo claro, exposição methodica, simplicidade, clurvza
' fidelidade na interpr 'ta~ao, concisão nas
expres õe', e uma ju 'ta medida JlO desenvolvimento,
que
não admittn cou a aleuma ele surpcrfluo ou de inutil, que
nada despreze de necessario ou de intcre sante.
Art. n2." Sempre que a test munha disser qUl' viu e
pr senciou os facto.', será perguntada
pelo tempo e legar
cm que os viu c pre .enccou, He foi (1 dia ou de noite,
distancia a que se -ncontruva elo local do crime; se estavam nhi outras pes ons qlle tambem viss m e preseuceassem e qu Jll eram essas pessoas; CaUl:iLU, do delicto; maneira PO)' que foi t .ntado, começado ou oxecutado ; instrumento com auxilio do qual foi commettido ; r .sultados produzido' p .lo delicto, ou que ~c~uim1lJ; sig-naes dOI:!auctores, dos ctuuplices ou dos encobridores; ps!)('('ic, côr e f()rma do' seus \'('stu:lrios; 110Ul 's, aleunhai:l, protissões, idad s, se."OS, a sim como a::; I:!uas resid !lcias habituaes; parte
q lIe C:Hla UIll dos delinqnclltl" tomou no facto crimino80;
conducta
re}l1lÍ!l<;ào a 'dle8; :11111.'a ':I::; <J ue pO)'vt'ntura tivesscm pl':tticado;
rela~ões de :llUi::;ade ou de odio com a
parte offendida; motivos de Huimosid:tde, ou emfim, o que
o ti liuqucntc
diss ou fez aat '5 e depois de pel'petl'(lr o
crime, e por on(h· possa conheeer-sl' a S1la intol\)ocs relath'Hm 'ut :1. pratica <lo lllel:llllO crinw.
~ ,mic!). ,e a testemunha dit;scr qu • sabe de ouvir, sen~
perguntada
ppla p 'ssoa ou p~i:is()a a qu 'fi ouviu, em que
tempo c logar, 'lSe estavam ahi outra p 'ssoas qu~ tambelll ouvissem,
quaes sejam. As tt:l:ltelllunhas referidas
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são interrogadas,
quando assim pare<.,'a util, para a desco.
berta da verdade, aos agentes da policia judiciaria milita!'.
prohibido
ás testemunhas
Art. D3.o E absolutamente
declararem
que sabem do sei meia certa o quc depõem, e
taes depoimentos nunca sr escreverão .
.Art. \),4:.0 Quando a testemunha,
na oocasião do depoimento, apresentar
algum objecto que possa servil' para fazer culpa ao arguido, ou para bem da sua defeca, no depoímento se faní menção da apresentação
e se juntará. ao
proce~s(), sendo possi vel, ou se gn;mlarú
em Iognr :\(1('quado srgnndo o criterio do agente da policia judiciaria
militar.
§ unico. So o objecto apresentado
1'01' algum
escripto,
será rubricado
pelo Ilg'nlte da policia j udicinria militar o
pela testemunha,
sabendo .screver e, não sabendo, P 010

secretario,
Art, ~)5.o Se a testemunha

não souber fallar a linguu

protuguezu,
o agente da policia judiciru-ia militar requisitar<Í um interpreto
:í auctoridadc
competente . Ao int rproto defcrir-se-ha juramento d(' fielmente traduzir as perguutas feitas pelo agentn d:t policia judiciaria
militar (' as
respostas
dadas pela testemunha,
c o jur.uucnto
deferido
ao interprete deve coustar do auto,
§ único. () depoimento
feito 1)01' este modo ser;í, as 'ignado pelo interprete
juntamente
com a testemunha.
Art. ';)6.0 Se a testemunha
for surda e soulx:r 101', as
perguntas
lho serão feitas por escripto c respunderú J
viva voz; se for surdo e mudo co souber ler o e screvcr , as
perguntas e respostas ~wrfw feitas por (,;;ol'ipto; s(', }>ort'om,
não soub 'r lrr lllom !'HlO)'I!Ver, o agcnte da policia jndi(Oia-

ria militar llullleaní. por intc'l'pl'f'te a pCHSOI1 (llH' mais 1mLilmpl! ii' RI' enkncler eom olla.
!* uni o. 1 TO nltilllo ('aso tl'(·::;te adiO'o, ao intel'prdl' IS
prest.arA jUl'anJento e a ':;ignar;í o anto, no::; tcrmos do tu·tigo :lntl·riol'.
Art. \17." O~ depoimentos,

antes de assignlldmi, ser1to
lidos {("l j(·stemuullas,
(' o escrivfio f'al';'t lllCJl<;,l.O da lcitltl'll.
AR t('st 'llllll1has poc1cm contil'lll:tl· o' seu' <ll'pOiIlH nto:;, IlUgllH'ntal-os, diminuil os OH fIlZCl' <Iual(!'l 'r Olltl'll altel'l\(_'ao,
o <lo tll(lo Sl' fal':í. lll( n<;~to lIO sl'g'llinli'llto
(lo (lupoilllento,
SPIll todavia
1'0 elllClHlal' o que j:í etltivor eseripto.
Art. !18.o lTOS depoimento:; ua" t(,l:Stl'lllllnha' não hav('l':í
ontrelinhas llt'lll raíltlI'H!-I, o as emendas
l'I':XO I' :;lllvadaH :í.
llla)'W'm, p a l't' ah-I\ Ili'lsign:t<la pelo :Igonto da policia ju.
dicnl'ill. militar,

f'

'riv;io e lostcJlItl1l11lt.

94U
Art. \);)," ()" dplJOimcntos,
depois de lidos, sorào logo
assigruulos pelo agl'nte
da policia j udiciaria militar, pela
testemuuhn
e pelo c .crivào ,
Se a te .temunha WlO souber ou nao pudór uhsigllar,
O
escrivão fará menção d'i~so no fim (lo (lepoitlH'tlto, e este
valerá coiu as assiguuturas
do agelltu da policia j udiciaria
militar c do escri \'110,
Art. lUU,() As testemunhas
serão inquiridas na sa]u do
quartel 011 local onda for designado para p levautar auto
de corpo d,· delictu ; todaviu, quando alguma
testemunha
mostrnr por attestado competente que se adm impossibilita da de alii coruparecer,
:sor<l,inquuida
no logar da sua
rcsidenciu, 0I\(1l' se trunsportará
para esse eflcito o agente
da policia judiciaria
militar com o escrivão.
~ unico. (lllilllllo o ag('ntp da policia judi .iariu militar,
transportando-se
<Í. rcsidcncin
da tcstemunhu,
rccouhcccr
que .Ila 11:1..) estava impossibilitarlu
de ('onlJl<u'l'CCI', levará
o filCto ao conhecim mto eh auctori.lude
utilitnr, til' ii testemunha
for militar. ou (la auctoridadc judicial, }I:lm os
effcitos <lo artigo \)U:',o (la novis S imu reformu judici.u-ia, so
a te .temnnlu; perL\!IH'cr :i clu se ·ivil.
Ai-t. 101.0 (~llalltll) as t{·"tcllllllllra,
di, ('ol'darem
entro
si solm' Cil'('nlll~t:lll 'ia" importante
lll) crim '. o Ilg'('lltc <la
polil'ia jlldieiaria Illilital' 111'0(''<lel';l Ú c(lIlfl'()nta~:w de umas
com olltl'a,;, c (lo l'l' nlta<lll :-;0 f:ll'á 1Il '1lC'ii.O CIJI auto cspecial 11e a{'ar a~'ào,
Art. 102.° ~p a tc:-;(emlllllta Ili~o qllizer n'~j)())Hll'r ás
pergunta,
quo 11)(' for 'lU fl'itas 1',·10 ag!'llt da l'nli<·ia jwlieiaria militar, I'{'nl pO!' E'.'tl: levadu o fado ao cunhel'illl811to
da alldol'iflade
militar ou jlllli('ial ('Olllp knte, li ':-;,uu<lo a
qutlli(l:Hl, lln te h'lllII IlhH, p:\I'/I
ta' ali ·t()l'j(l.ld(·~
}!roeetlCl'l'In l1{1~ tL 1'1110. da I,'i,
Art, 1Il:L" A:-; t, t, 1J1l1ll!t;\, inqlliricla
!lO corJ! ' <!t. Jeli·
do tr '!tl p I' fim II<lO líllll'lIt· dt'lIlllll tl'.lI' a c 'j,;t 'lwia do
I'l'iuH', lIIa tallll){'lIl a vel'(l:\lle {lOl5 l~lI't
(pl:mlo < II pl'e~l1l1li(l(l . III tOr i l', Il't' t.L {'lJllf lI'midnd .~ tallto \'rào oll\'idal5
acpH1lh p" ~lIa (Jll' po . ma ti '111011 tl':\1' a mtlp"lJilida<h.
d' lIe, comn a lIll iUIlOCP.llciu, I) qu' tudo fic. ao prurI 'llte
eriterio (lo agl'nt
dn Jlolicia jnt1il'i:tl'ia lIlilitar,
.\rt. 1U4.0 Qll:tnd
a t t, llIunha <[li ri '\~l .er illf}lliricla
(', tivo!' In'l a, (I a~cnte da voli 'ia j1ll1i 'illl'in militaI' I'c(JlLi.itar:í. d. rWN()ridnd
(·olllIH·t 'nt' 'III \ a t t~lJlllllltfl lh,.
seja HlH' "'~l(;llh, Ull tran portal'
('-!ta ao logar da Jlt'isao
pal'a ahi a 1l1tel'l'O'" r,

.Art. lO:)." A l·

't ·tntlOll'l

l'A iuqnirida

COlllllll'ClJidmlc
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e sem precipitação.
O agcnte da policia judiciaria militar
deve attendor i\' cducação , intelligencin e caracter da testemunha, por fôrma que, sendo pouco intelJigente
e menos instruída, se nào enleie com argulllentO!;
OH perguntas
sophisticas que a possam levar a falsear involuntariamente
a verdade.
Devem abster-se tamberu os agentcs <la policia judiciaria militar de cmprogar meios rudes uu fáceis familiaridades para tom as testemunhas.
Art. lOU. o Quando seja necessário apreseutar
á testemunha a pessoa do culpado, pal'it ser ]lor elln reconhecida, nunca o culpado 8C1'lí apresentado
só, mas sempre
acompanhado
dt' outros militares.
Se for vneccssario fazer o reconhecimento
pOl' mais de
uma tcsteiuuuhn,
cada um d'elles se ±:td scpurudumente.
Art, 107.° QU!Llldo o presumido culpado conteste a sua
identidade perante a testemunha
q\le I) ll:\ja reconhecido,
estabelecer-sc-ha
um dialog'o entro elles, <1110 8<'1':1, facilmente referido no auto, mencionando-se
com v: 'aetidfto as
observações c as explicações daclm; de parto a parlo.
Art. lOR." ~a redacção do }ll'OCPHHO verbal deve C0111prehcnder-s«
o unto de noticia, a }l:tl'ticipac;;io ou a quei-

xa, quando isso tenha Iogar, e bem assim o exame e inspecção or-nlur directa ou do investigação
indirecta,
c
todos os demais termos precisos
e que ficam indicados
para se verificar a existem-ia do dclicto e circumstancias
de quo este foi 1'( vestido, de fôrma a assegurar ao acto
um caracter de authentieidade
qll lhe dê fé perante a justiça.
Sobre este facto <kve OUSl'I'Var-se:
1.0 A Cl1ll11cia\·;io (la ([lutlidad(, do agl~nte <la policia jlldieial'ia militar, .. (lo logar cm qtll' (',"PI'CO as SllaB funeções, para licat' (~vi(l('neiHda a sua ('Olll pdelll'ia ;
2.° Que () procc<lso v{,J'hal vel'inqun to(los os fat:tos ma-

tpriacs constitlltivos do crime;
3.° Q,uc o ag-cllto da policia jndiciaria militar 80 ahstenha .absolutamente
tle emittir a slln opinii'lO, ou <le fazer
aprcC'i:t<;õm; Pl)SSO!tcs (u::pl'c'a dos fitetol:l vOl'itieadof\ no corpl)
de de]jC'to;
4.° Que n processo ypru:d cOlli:ltitna uma des('l'ip<;ào
c1am II prl'cisa dos factoH, os <jnllOs
(levem SOl' e.·postos
na sua ordelll natural e eOlllo olll'~ ~e apl'e::lClltaram ao :lOU
examo;
;)." Qnl' (I~ ('l'mos l'1lJrn't>g-a(los tit'jl\lll silllpll'H, preciso8
o naturalmollte
encalllillh,lllo'
l\ UPlll
o."Pl·illlil' os acon-
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tecimcntos,

pur fôrma que faça reviver

cm todos

os seus

detalhes (' com a mais minuciosa
cxactidâo , aos olhos dos
juizes, o' factos uiateriaes que viu OH ouviu;
C.o (~u,' O auto seja unicamente escripto pelo escrivão t
7.° l{l'l: tal' exactamente
a natureza
o qualidade <los
objectos upprchendidcs ;
8. o Hl'sa Ivar todas as cmemlns ;
0.° Assignar
e fazer assignar o auto por todas as pes-

soas

't1H'

n'cllc intervi iram, com declnrnção

expressa

dos

que nil.o as\'\ig-nam por 11;W saberam
escrever.
Art. 10!).o KM crimes <lno nao deixam n"tigios extcriores, ou (1'1(', ü('ixan<1o-ob, tenham j:', dcsuppnrccidn,
o COl]>O
de de-licto. d':llllaclo de fado tra uscuutc OH indirecto, faz-ee
por dedara)'Il('::;.i urud.rs ;1 torlus as }><':;:;<H\8 (lue verosímil-

m .nte I'" sam saber lla verdade. e por quaeKquer outros
meios d<' prova::; udmissiveis
em dir .ito , COlHO dispêe o artigo ;l lH." do código de justiçn militar (modelo n." 15).
Estes meios de prova consistr-m, alem da citndu prova
testcntunlurl, cm pl'OYlt vocal \C'OIlt1:-:;lLO) c cm pro\":, lnsirumental (..scriptos).

AI't. 110. l) a~r.lltl' (la policia judiciaria militar, 1I:L \ cl'itiClt~:lO !l,) corpo de ti licto (h: facto trnn scunte, pôde <1(,))1'el'ar 011 transportar-se
a Ipw)(l'lcr
localidacle, dC'ntro da
0

lín'a

ela divisao

onlle se (leva rI alisar alguma diligencia
l\t;::;im exp 'dir ('artas pl't>t'atorias (modelo
n.O l(»), (1'10 po<lClll .'('1' dit'igiJas
aos allditol'l~s militares,
llas ::;6cll' ,los ('0118clllo:,: cl guerra, 011 a qn:tesqm'J' :lndorirla(l!'" lIlilitan's
para i~8o ('omprtent 's, qllan<lo houver
neee::;~icladt, de ])1'o(·('(ltl1' a alguma Ililigt'n('ia om 10l'alidatle
dependeu! • (le ontra di,·js:w.
Al't. 111."
~a \'criti '<l(:ão 110 t·tlr!'o t1 . clelit'to de facto
tl':tll 'ellllt',
o.; l)CY('nÍt',; da Jloli('ia judieiaria
milibu' tp1':W
t'm vi 1:1 () qnl' JI'('f;tl' r g'lllaml'lIto
l1ca indica(lo para os
caROS cl· corpo <l' II 'lidO dir 'do cm flagl'antll <lt'Jicto.
Ar(. 11:!.u () Cl'illl' tl' d.' 1'1":'10 d:\-!o\l' t'm tempo rle paz
qnan(lo o llliJital'.
('III frl'di"ot'l'\'il'o,
e 1Il11l1·ttCI'qualquer
dat-; illf1':1<' 'o 'S l\lt'll<'iOllada~
}lI). 11."> J.u a &.0 (lo artigo
l~-!.u
do ('olligu rl ' jn~ti 'a militar.
I)" r 'se"vi~ta
talllj,"lll COlHllwtt('m o t'rinw (lI' (l('~('l'('ao n'l" hypothpt'
I' 'feri(lns !lOS

jndici:t1,

I'

1>('111

Á

n."

1.°"

:'>.0

(lo

artigo

l~!i.U

do m

,lllO

('I)digo {modelo

~ nni o.. \ verilieHC;Ho (ln ('t'illH' de (Iescrçao faz-t'() mn
nuto dI' ('orpo dI' tll>lil'tn indirecto (mo(l'lo 11.° ~ I), !lOS termos dll : l'tig-o ]()!l.o (1\ tt, rI gnl:tlllcntn, 1'0111 o (1L'~·)lY,)lvi·
III 'llt\J <,,,tatuÍtlo no. al,tirro
ilJl~nellit\to·.
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Art. 11:3.0 As auscncias illegitimns continuarão

a ser no-

tadas nos documentos em que ó costum registarem-se ; c,
quando constituam
deserção,
o comnumdante
da companhia on bateria fimi a participa<:ão do facto.
S 1.o Do mesmo modo se procederá na" repartições c estabclecimentos
dependentes
do ministerio da guerra, cumprindo fazer a participa<,';'w ao chefe de repartição, da secção ou do serviço cm que o ausente se achava empre·

gado.
§ 2.° Os dias Uto ausencia contam-se por periodos de
vinte c quatro horas, desde aquella cm (lue s' verificar a
falta.
Art. 114.!l Os connnundantcs
dos corpos maudarão sempr' annuueiar na ordem regimental os numeroa, nOI11('S
companhias
dai! pra<;a" ausentes sem licença, I' tainb nn
quando estas se constituam desertoras, a fim de (ple qual(luer pcssoa as pO~f;a capturnr ; e, quanto aos qu ' excederem as licenças eu icedidna, reclamarão dos ndininietrudorcs

dos eon(;(,11108

ptura immediata
Art.

1] 5.11

para

onde

11

licença foi passudn,

a ca-

da

pra<;", illegahnente
ausente.
Aprescn tada a participlt<:ào pelo crime

de de-

scrção, o agente (la policia judieiuria militar, diroctam nte
ou por clclcg*;:LfI, no s termos dos artigos 1U8. o e 200.0
do cocEgo de justi 'a militur , proc 'derA ú fOI'lll:I<;itú do corpo
do dclicto indirecto,
inquirindo as testemunhas
referidas
lla participAção.
Art. 11 (i. o Se a descn;1io fOI' cOlTIllwttidn, faltaudo o militaI' 110 logar ondo tinha pOl' olJl'igllçfio acltal'·,'l'
110 CUIlIpl'illlonto do son dI v r, deve v,'riflcar-sl'
pt,lo depoimcnto
de testt'mllllha~,
pdoi-i m<lpIJlls (' pelo li\"!'CI dI' matriclIla,
()
dia ' !tora da lIu""lleia
(' a clata cio alis(allll'llto
<la jll'a<;a,
para f; , 1'1'C<JIl]!('C\'l' HC o IlIlIllPI'O (lo dias dI' all~I'I\('ia, (pliIlZt'
ou trillta dias (lia' l'OIlSC<'lltivml,
conf'nl'lll' o militar tiv( r

menos <te scis meJlhS 011 mais dI' H ,is Illez<'~ dt' ]ll'a<;a, (,O!lstitllelll
<lo '·1'<;no.
0\.1't. 117.° S' a (lc"I'r<::(O foi eommettilla
pO!'
,'CC>l, o ti·
licull<;a, Y('I'ifi('lu' Ill·\.'('i"allt 'nte, nhq Slí !Jolu <ItoPOjlll<'lltu <Ie
te;ltelllllllltas
('OIllO 1)(,10 C~lllll' (108 dllClIllH'IIt.O,
oll<ln a liC('Il<;a fo 11" ·rh:llla, () dia l'lIl (!'w 11mt'HIlIU lit'('IlÇH tiv(,tl~e
nnalis:lIlo (' Sc (h'pois d'('IoISP <lia, (' SPIll 1'<lll>l:l.i"~tifi(·:l(la,
a pra\.' \ ~, t'om;('I'\'Oll :lll>;t'llk po!' PHP:]('O dI' ViII tI' (lias l'un.
se('lltivo,'
011 pOI'
PII< II (II' trinta
110 eH 11 de ,uI' t;olda(lo
no,'o CIIII' não tell]l:! ainda, ('is 111(':'11'8d(' jll';\\'a.
I',

Ari.

1 L'."

~p

a di'

lll'tt<;u il'iulacllllllp.llÍl',

"I'('tLO

foi ('Ol1llll"tti(la

Yeriti' 'ar p ,lo d 'poim

transitando
'l!loS

tia

t"

a
te-
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munhas, pela copin da ~llÍU t' itinernrio, que de\'CI'(L ser
junta ao auto, c por todos os documentos unde a ansencia
fo s averbadn,
se a pnLl:'~ M' conservou ausente por espaço de vinte dias consecutivos, contado' (l'aqlll'lle em que
devia ter feito a sua :tpr' cntação, e bem as siiu se !t;t ou
nao causa ([ue justificasse :t falta.
Art. 11\l.° Se a deserção foi connncttida pela circumstancia do nnmcro (h, faltas de ause UI' ia illejritim« durante
doze mezes cons ....cutivos, V .rificar pelo depoimento das testemunhas
, pela analyse do livro de matricula, l) numero
de faltas de nusencia illegitima, ell1e não podem ser meno de tres ; se '", as falta, e Üo coinproheudidas
o período lll· dozo IUl'Zl':S ('ollsecutivo:; P :\e perfazl'lll, no mi-

nimo, vinte dias (h

alHWII

·ia.

l~U.o Se a <k,'l'r\',LU foi .ouunettida
pOl' fuga de
pri ;w, verificar o logar fie onde u militar
é evadiu ; que
pt'tdl' ser de udein ou de logl . .ujeito iI disciplina militar,
onde
1.3\':\SOI' estive 'se lleti<lo ('lLl U11,todia (pri::;ilo pnwentiv:I nu clll1lprilHlo p 11:1; vCl'ilÍ!:ar ignalul<'nte pelo l'(,gi, to da eadci:l on IWl'ar unelo , . achava :L p1':l<;:IJptida,
ou cumprindo pena, u <lia e h I'a pr 'ci 'o lh fnga c e
Art.

°

desdI e :-'<. dia ;;u ni\.o :tp1'1.: 'ntou Jlcm foi \'apturatl,), aentro llo pr: so
(lez tlil s.
Art. 1:!!.O .~() ca o' <lo u.OS 1.0 p :!.O <lo artigo 12G.o,
i to t·, qnan lo P(Jl' Jlwti\'o !lI' ol'delll pulAi 'a ou qIlHl'H<ltter
outro (',·trnordinario,
a I'e 'l'V. t~Jl' III l'hamuJa
iI armas, ~Cl1l lwrioao detel'Illinurl,> ,10 IH'l'lIlanPIIl·ia na>! jileil'4~,
nt'll1
dtsigna ·i!o ,-pr!' ~a d in. tr11cl:no, :t de 1'<; LO verifi.car- ('-ha por f,íl'UI'L que o corpl tI clelicto contpnha tOllos
os clementod rIr> criminalid (I.) allÍ indil'wlo " 'a1> r: (lia da
intim:lc:ào pc o I ou po!' eclit I' , pr. 60 <leI' rri<lo, !'ll'óundo
a pr:tl;H I' rt !l('CI' :i 111'i1n ira lI:i
~IIlHla r 'san'a, ":CIIl
qll!' o militar t Ilha feito a ua npr
ellt \: 0: tempo de }luz
ou Íl'mpo de gllPrra.
§ 1.0 •li cn
t .-pre
o 110 artigo 1:;5. o do c.()di~u
!lu jasti\,'3. lUilitar, i 'lll Ú, quundo l~ Jll'im 'ra 1:<'::\r\'1t ~()l'
c pet.:Íallllent
·lllllllada p ra a r '\'1 til 'J' HlllP
(10 111tnlC('ao, a descrçr~o Yllrilica- 'qtlnIlllo o :1" ervi ta '~lIi~o
apresente 110 pra o de dí'Z di't contatlo di d t, cm <ftw

ue

deva rcali

UI'

a . lia npr

ntaç:t.

~ 2.° A l'rn~1\ r fi l'mad ,qllm do COll idt raelas dc>rtol'. , .1 I'0i ti
ti :1lI I.'neia
'itim,l do
seu qUllrteis,
qu lh f r III l'L1l 1,t1illos
para !'l', itlir '11l, I'Ill moti\') .ia tili 'ado, 'I" () ahatida , pOl'
d '8pacho dos ;; ')l 'ra > cOlUmand Ilt· tias 1'1 pudivas llitj

m·
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visoes territoriaes,
aos cffectivos dos corpos ou companhias a que pertencerem,
nos termos do artigo 13G." do
codigo de ju ,tiça, militar, perdendo
o direito ti. reforma
que tiverem obtido.
Art. 122. ° N os casos dos artigos 103. II e 108. ° (lo regulamento dos serviços do recrutamento
do exercito e da
armada, serão considerados desertores,
para os cffcito s do
§ unico do artigo 128.° do codigo de justiça militar, os
recrutas
a quem se refere o artigo 1:3.° do masmo regulamento, que, chamados ao serviço activo, se não apresentarem no pras o de trinta, dias depois da intimnção.
§ unico. A base para a fonuação do corpo de delicto,
nos termos d'este artigo, consiste:
1.0 No duplicado da intimação, quando esta tenha sido
feita pessoalmente e o recruta It ella desobedcça ;
2.0 No certificado negativo da intimaçüo, quando o recruta não tenha sido encontrado, e copia authentica dos
editos para a intimacão dos rccrutns ausentes.
Art. 12:1.° Os com11laudantes dos districtos d recrutamento e reserva, nos termos do artigo 107.° do citado regulamento dos serviços do rocrutarucnto
<lo exercito v da
armada, procederão
a auto ele corpo <lo delicto (modelo
n." 21-A) logo qne, lindo o 1'1'mlO da nprescntação,
o recruta a não realise, devendo, na formação {lo mesmo auto
proceder, no que for applicavel, em conformidade
com as
dispoeiçõcs d'este regulamento,
relativas a verificação dos
crimes de deserção.
.
§ 1.0 0$ autos, depois de fonnados, serão archivudo: nas
se{'I'etarias <los districtos de rocrutam .nto c reserva, até o\,
npresentaçãc
ou captura dos ÜCKl:lrtorcs.
§ 2.0 Qunndo o do ortor !:le aprNlcntl' ou i:>l~a pr· '0, os
mesmos eommandantee
anviurão o auto do corpo dl' delicto, com a sua pal'ticipaç:\o, ao coiumnndnnte
da rospectiva divisão, para os effeitos lcgac .
Art. 1 ~4.0 O corpo de delicto, no' crim
de des 'l'C;ão,
segundo as circumstancias,
deve sl'mprc verificar:
1.0 Se o militar estava de s >rvi<;o, cm marcha ou com
prevenção do marcha;
2.° Se levou cavnllo ou muar i
3.° , c 1 vou artigos de armam(mto;
4.0 Se subtrahiu quacsquer objectos pert nc ntes ao ('stado OH a militares
e, n' ste caso, como dispõ o artigo
81.0 d'este rcgulamento, det I'minar o valor d'ess s oLj 'etos;

5.0 Se desertou para paiz estrangeiro;
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G.? Se houve concerto ou conjurarão para desecão.
Art. 125.° Nos autos de corpo d; delicto por cl~me de
deserção, d vo sempre verificar- se, pelas livranças, o num 1'0 de raçocs de pão e dia do rancho de que a praça foi
abonada no mez em que o crime foi commettido, e bem
assim se a liquidação feita obre o debito que a praça deixou coincide com a conta corrente da praça com o conselho admini trativo,
Art. 12G.o O commandanto
do corpo, se o régimcnto
não tiver tido io pecção no pra 'o que decorrer desde a.
ausencia até ú apresentação
ou captura,
passará certidão
authcntica ele quanto
e contiver na participação
do commàndaute ela companhia ou bateria, depois de verificada
pelo corpo do d slicto, esta
certidão ficará substituindo
no archivo aqucllc original.
Art. 127.° Continúa
m vigor o que a respeito da appr hensão de de ertores foi determinado
nas ord 'os do
-xercito de 24: de outubro de 1d1,
ele 4: de agosto de
18;W, dc 24 de novembro de 1 57, de :30 de novembro
de 1 '5 ' e no aviso ele 5 de outubro de 1 57.
Art. 12 .0 Quando o desertor se apresente ou seja capturado, o commandante
da companhia ou bateria participant o facto, indicando a hora da apresentação
ou captura,
documento que erá junto ao aut , 'no qual se mencionará
o facto do d .sertor ter ou nâo apr2 entado o cavallo ou
I muar
quo porventura
levasse, e bem a .sim os artigos de
armamento ou qua squcr outros (modelo n. o 2:2).
§ unico. Se a pl'Il~'1l der entrada na casa de reclusão do
quart I, o officiul de inspecção dará participação do facto,
pm-ticipaçâo que será igualm nte junta ao auto.
A1't. U!).O TO 'aso em qn o de ertor apresente, por os
ter levado quando se aus mtou, artigos de fardamento
ou
(luae::;qllcr outros pcrtencent
' ao estado, a participação do
connnandnnte
da companhia ou bateria ~pní. entregue ao
major, a fim de serem feitas as devidas alteraçõ 's nos re:.,ri tos com peten teso
Art. !:}O.o (), auto de corpo de delido, d pois de con<!Inidos, erão enviado"
s m clemúl'a, pela vias eompeh'ntes,
ao 'omll1aJldant\' da divillão com todos o documentos, papeis e qUlle (Pi r outros nhj cto' que digam rOIlpeito 110 facto ou factos soure qn ' V '1' ou a in truc~ào preliminar.
§ 1.0 19l1alm 'nte s rito junto
ao' auto
os seguintes
docnm I1tos:
1.0 Participuç:Lo d' rem :'Ia do cOllimundante 110 l' gi!
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mento, limitando-se a resumir o facto averiguado (modelo
n.? 23);
2.° Certidão do livro do matricula,
transcrevendo- s e
n'olla as notas que o arguido possa ter no registo disciplinar;
3. o Rol de testemunhas. Este rol, nos crimes de descrção, quando já não estejam no regimento as testemunha"
inquiridas
no auto de corpo de delicto, será orgnnisado
com outras tcstemunhas
presentes e que possam depor sobre o facto, ainda quc não seja senão por ouvir.
da disposição d'estc artigo os autos
§ 2.0 Exceptuam-se
de corpo de delicto por crimes de deserção, os qual's ficarão archivados pelo modo indicado no regulamento
geral
para o serviço dos corpos do exercito, c servirão de titules
para legitimar, perante o fiscal da ndministraçào militar, os
abonos feitos em mostra, e perante o inspector, as verbas
lançadas
nos registos dos corpos; e também para abater
na carga do regimento os artigos levados pelos desertores,
assim como para justificar as quantias abonadas pelas dividas ao cofre de fardamento, quando os desertor 's fitassem
devedores.
§ 3.0 Sc a patente do delinquente for superior ú de tenente coronel, os autos e mais documentos o objectos que
com elles se relacionem
serão enviados á secretaia
da
guerra.
CAPITULO III
Da íustrucçâo

ordlnarín

011

suunnar!o

da

CII11)il.

Art. 131.0 O summario <la culpa 6 s .mpre ordenado
pelo general commandanto
ela divieãc, se o delinq ucnte tiver patente inferior a coron 1 (modelos n. us 24 e ~0). A
respeito dos arguidos com as patentes de coronel ou glme1'11.1, essa fatuidade pertence ao ministro ela ç;n rrn.
§ 1.0 Se, pelo corpo de dolicto, se verificar que ao
crime correspondo
a pena ele pl'i~(w militar ou encorporação em deposito disciplinar,
o summario da culpa é dispensado,
devendo logo mandnr-sc
proceder :t al'l'u~n<;ao
do pr sumido delinquente,
nos termos do artiç;o :3H7.0 e
seguintes elo codigo de justicn militar (modelo n. o ~(i).
2.° No cnso do pal'agrapho antecedente,
o eorpo d . 11 •
lieto, anks do dpl'lpacho <lo COllllllft1HLant da diyiH:lo, S '1'11.
sempre enviado no prolllotor de jnsti(:a, pflra. esto inforlllar
o que se lhe otTbl'l'eCr sobre quatsqlter
omilôsoes <10 auto ('
pnra. Os efrcitos da respectiva il1Cl'inlÍnnçao.
Art. W2. o O 11l'OCI:,;I:IO, com ordutn para fOl'llltl 'i\o (b

*
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culpa,

será enviado ao promotor dp. justiça para os effeitos do artigo 35:>.0 do codigo de jn 'ti<;a militar.
Art, 1;33.° A in trucçào do processo pertence
aos auditorc , que tôem a faculdade de proceder a todas as diligencia
que em seu critei-io julgarem uteis e indiepcnsay is para chegarem Ú indngaçào da verdade dos factos.
aos culpaArt. 1:34.0 Os auditores, nos interrogutorios
do', terão em vista o que fica dito no capitulo II do titulo n d' .ste rvgulumento,
e bem nssim o que a tal respeito determina,
e no que for applicnv ·1, o capitulo YII
DaI! ]JIT!}Untas
novissima r ·forma judiciaria,
c artigos
1: (j '.0, l:Oü!J.o e l:UíO.o da mesma novissima reforma.
~ 1.0 Os in terrogruorios
erao fci to' lia pl'es('n~'a do secrctario <lo C011 .lho, que os escreverá com as rcspectivaa
rc posta'.
:?o Ao' intcrrogatorio
poderá 'empre assistir o promotor de ju tiçn, e é obrigatoria a pr scnçu do defensor
quando o presumido d ilinquentc for menor de dezoito an-

ua

*

nos.

A1't. 13;:>.° A~ tc tcmunhas moradoras na comarca judicial cm que tem éde o cun .elho de gllcrra, serão inqniridns pelo auditcr, na pr 'senç'a do secretario do conselho,
que cscrcv 'rú os seus d poiiuento .
§ 1.0 ...Ta inquirição das te .tcmunhaa seguir-e s-hu, no
([ue for applicnvel, as disposições '_-pre:;sas no capitulo VI
do titulo XX! da novis 'iInu reforma judiciaria.
~ 2.0 As te tClllunhas militares serão requisitadas
aos
re:pt'ctivos
superiores,
as civis erao intimauas (modelo
n." :J7) pelos continuos-meirinhos
da justi~a militar.
Art. 1;)ü.o A, test 'JUunlllls lllol'luloras ftíra dn comarca
cm que t'Jll sécle o conselho d' guerra, serão inquiridas
}Jtll' deprcenda,
a qual <lcV'l'lÍ. conter o nome, profissão,
l'('si<lclH'ia c Jllai~ in<lica<;oes sobre ati testemunhas
manda<las ouvir, (' oS arti;;os que contivcrem os pontos d' fa ·to
ohl'c (PIO <levelll f't'r inquiri(las (modl'lo n. o 2 ).
~ 1." Estn.s dp}ll'ceadas de\'cm
<!l'dirigida
aos auditor' <las outra>:! (hvi '0(" militares,
quando as te. tcmulllms
r ·:;i<lir 'Ill na ('Ol1lar';1 jndieial elll que tenha s ~dc algum
('on ·lho de guerra;
" flÍm <r ':,iii" ca 'os, ao~ juizes de direito oU <'Ollllltall<1anteti militares lIas lO('ali<latl '!'i.
~ ~." QUlln(lu forem <lirigi,las au cOll1manuallies militare:!, ·:;tus, t 'Ildo a fa 'nl<llldc tI· tI I'''ar a ac~ao jnrli('ial ri 11111 seU snbonlinl\\lo,
no termo'
do artigo ~UU."
do l'lJdigo <lu ju til'a militar, podem nOlllear UIll oflicial
sen '<uuonlinado para procl'tlcr (l inquiri<;ao.
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Art. 137.0 Coucluidas as diligencias
j udiciaes para o
surnmario
da culpa e lançada
nos autos a exposição
do
auditor, com as conclusões indicadas no artigo :.l73. o do
codigo de justiça militar, será o proc('sso
ntregue ao promotor de justiça, o qual, com a sua informação
em separado, o rcmettcrú ao general da divisão, para os cíleito . dos
artigos 375.° e 37G.o do mesmo cocligo.
Art, 13~.0 Se do processo resultarem indícios de criminalidade contra algum militar que seja, ao mesmo tempo,
par do reino ou deputado da nação,
cormnandnntc
da
divisão, se o crime tiver sido commettido
durante o periodo da legislatura, depois do seu despacho ordenando <] uc
a uccusnção seja instaurada,
mas sem prisão do culpado,
remetterá o processo ao ministro da guerra, para esta auctoridade, assim como nos processos relativos a gClIeracs e
coronéis, que igualm nte forem pares ou deputados, o 1'0metter por seu turno ao tribunal competente, nos termos
da lei.
Art. 139.0 O summario da culpa não púd formar-se
sem ordem do commandante da divisão, e os promotores
de justiça, nas suas exposições, devem conformar se "OJU
a incriminação feita n'essa ordem.
§ unico. Não obstante o disposto n'este artigo, a qualifica<;:to do facto criminoso feita pelo gcn rul commandantc
da divisâo pôde ser modificada posteriormente,
cm r 'sultado das provas colligidns no summario da culpa.

°

CAPITULO IV
Da accusnção

e prisão dos eulpndos

Art. 140.0 Logo que, por despacho do gcn rnl ela divisão ou do ministro da guerra, conforme as hypotheses referidas nos artigos 376.0 c :377.0 do codigo d justiça mi
litar, se mandar instaurar a nccusação, O!! réus sedo PI' sos, qnnndo já o não estejam, a r '(]lliRi~r~o dos promotores
de justiça (modelo 11.0 31).
§ único. A prisão sóment RCdt requisitada quando, por
virtude do que dispõe o capitulo III do titulo I do livro IV
do referido ('ocligo, n/Lo for concedida homenagem aos róus
militares.
Art. 141.0 Os eh -fe dos cstabclccim ntos d stiundos a
receberem
militar 'j prev ntivamcnte
preSOR, eumpriri\o
nelment'
as reqnisiçõl's sobre incommunicabilidad
, quando
lhes forem dirigidas qlH'1' pelo agente da polici:t ju(liciaria
militar, quer pelos auditores dos c ns lhos de glH:,rra.
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§ unico. Fóm d'csto ca o, a prisão preventiva nunca
poderá ser aggravada por disposições arbitrarias,
e os pre'os estarão todos igualmente sujeitos ao regulam nto e reairnen interior da prisüo, devendo, comtudo, sempre que
qualq uer do' presos for accusado por um crime r .puguantc
e que denote uma moralidade
inferiol',er
separado dos
seus companheiros
de cárcere accusados de crimes pouco
graves.
Art, 142.0 O, mesmos chefes referidos no artigo ante.ccdento mandarão pôr á di (lo içã:o dos auditores e promotores, quando por estes reelamado
durante a instrucção
do processo, os presos em prisão preventiva ; e bem assim
os f~u'ao apres ntar ao prc .id mte do conselho de gll rra
quando por est reclamados para serem julgados.
Art. 14:3.0 A., mesmas auctoridad
s permittirão
sempre
a entrada na prisão dos auditores c promotores. Igualmente
a pcrmirtirão ao secretario do con selho ou 'Iualq ucr outro
l mpregado
elo tribunal, quando tenham de fazer alguma
intimação.
\\.PIT
na nomeação

110

LO V

eeuselhos tle euerra

Art. 144.0 A nomeação dos conselhos de guerra. será
feita cm ord m dI' divisão, conforme as dispo, içõos expressas no artigos 20H.", 20\).° e 210.0 do eodigo de justiça
militar, quinze dias antes de começar a funccionar cada
turno de iUi6 ·S.
~ 1." À nomeá 'ao s I'li rem ttida aos promotores
de
justiça, os QU<1'S d'clla llJatllla6to tirar copias nutheuticas
<lue serão ellviada·:to
ofticincs nomeados para 1:lZ rem
parte do .ons lho do glll'I'I'IL, para os tios indicados no artico ~(~gllint·; devendo n nonu-açuo orig-inal ser archivadu.
b* 2." (luamlo,
poróm, algum do oflh:iaes 110m arlos não
l'stiver l:iob as ord 'lU! diredas do ('o!llllltlIHlanto da (livisâo,
:t copia
a que s' refere o <'litigo tllltl'rior será rClllettida
ao ehl'f'l' (lo (JlIl'1ll d('}wndcr () referido oflieial, que a ('ornmuni arA ao intl'l'c' ado.
~ :3. () Uma copia da nOllleaÇr~o do ('ons lho tle guerra
" .l'A affixll!la '1l1 talwll;t na porta da ala ela audipllcia;
e
qUluHlo o eOIl ,(,lho for alt ·rado, nl.L fl'!l'lUa do qu' dipõelll
o artigos 217.0 e :!1 .0 (lo 111 "UlO eodigo, os 'a nomca<;ao
"c!'Ii i'ubstituicla por out1'll, formulada de }Iarmonia eom a
ultima ai t 'ração .
..\1't. 14:).° Üs oliicial's I1omeadol-l para comporem o C'ÜIl-

%0
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sr-luo de guerra territorial, logo que d'isso tenham conhecimento, pelos modos indicados nos §§ 1.0 e 2.0 do urtigo
anterior, se entre elles se der alguma das incompatibilidades previstas no artigo 1%.0 do codigo de justiça militar,
prevenirfio illlmediatall1cntc a repartição dr, justiça do quartel genernl da divisão, pura os efíeitos do artigo 148.° d'este
l'egnlamCllto.
§ 1,0 Os officines acej(lentalmente nomeados para a composiç;to do conselho, de:;cmpenharào tal serviço sem prejuizo elo quc lhE' poasa pertencer no quadrimestre 8cguillte.
§ :?o Não poderão ser nomeados para fazer parte de
um conselho de guerra, emqunuto se acharem cm tirociriio 1)I11'ao posto immediato, os officiacs a quem por escala
esse serviço pertrl1(:a.
Art. l-:1:ü.o Qnlmto aos officiaes do mesmo corpo qne não
podem fazer parte do COll~elltO de guerra no mesmo quadrimestre, seguir,s8-ba estrietamente o qUl' se acha disposto
no artigo 212.° o seu § unico do codigo de justi<;lt militar.
§ unico , J.'ilO poderão ser nomeados para fazer parto
elos comelbo::; de guerra no mesmo quadrimestre
mais de
um oflicial de eada repartição
(b sccretaria
(1:\ gllVl'l'a,
C serão nomeados
de preforcucie o s mais gr:ulumlos, c, em
j~ualda\le ele gra<lua<;:i.o, os mais antigos.
Art. 1-:1:7." (~llmlllo, dadas as Cil'CllJ1l:'ltancias referidas
1105 artigos
21iJ.o c 218.° do codigo de jnsti<.:a militar , houver de ser alterado, no todo ou em parte, um cün~dlto de
guerra, os generacs farilO enviar ao promotor de justiça
n rela\,i\.o da nova composição, feita !:ietllpre egnndo as
n'gras do artigo ~O!J.o 0.0 meslllO CO(1igo, c 11:1 ncta da s '6~:wl'eferir.se-Ita :I causa que deu origem a essa alt ·r/l.<;ào.
§ L" .I:o caso do presentc artigo, o promotor procl'tlcr:í.
em conformid!\<1l: do di~[Iosto nos §§ 1.0 e ~.o (10artigo 1·14.°
§ ~." No impu<lilllcnto (los auditorcs sl'guil'.se-ha o que
tica incli<:ac1ono artigo 26:),°
Ari. 14;;." A incapaei(l:Hl' ]lrcvi8ta no artigo 1!1G.odo
.odigo de jmitiça militar, Sl'rlÍ tlttc]\(lidt~ nos quarteis gellPr:tC8 das JiyiS\;Cl:! .qnando 08 oflleitl\'::\ llomoado~ para
111U q11nclrime:;tt·" tlepoi~ de ler 'm COnhl'('illlcnto das ~nas
lJOIIWH(;ÕCS 1\08 termo:; (lo artigo l·l;).O, as~im o comlllunienr<'Jll :í. ropal'ti(:ao
lle.i llstiça.
§ unico .• \s illeoll1patilJilidadc:; ]>l'evif!tas no artigo 1!)7. II
~er?i() alh'gadas elll Hlldiencia e ahi attcndi(las lI( lu lll'ei(lente. ~ll, porélll, a ineompatibili(Iallo
~e <ler no 1IH'l:;InO
prr.sidentl', cste I'reyeIlV':\' o omeial Hllpl'l'iol', yogal, para o
snbt:>tituir, dev 'Ildu ti acta f:uwr lllCll~no das alt\.:l'at;õe •
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CAPITULO Y1
Da discussão da causa cm audtencía

dn. causa, por lU -io
Art. 140.0 No exame e julgamento
do uma di 'cn~31.0 d .finitivn, oral o publica, contraditoria
com o réu, pro urar-se-hâo as provas qu conduzam á CCl'teza que 'e pl'ocura demon ·trar.
Art. 160." Dcsisruado o dia para a discus âo de uma
causa, o presid mte do onselho de guerra mandará fazer
os avisos nec s rarios a fim de que o julgamento não deixe
do rcnlisar-sc. O president ' providenciará
nos casos em que
a audiência tenha de continuar d« noite, a fim de quI' a
sala das SC:-<:;Ul'S o mais dep .ndcncius sejam illuminadas
eonvcnicntement
, devendo a ispczn as sim feita sei' paga
por meio de recibo a ~ignado pelas mesmas pe soas de
qu falia o nrtig-o 1-í.o d't'ste regulam -nto.
Art. 151.° Para cada tribunal
somo nom ados : uma

a

guarda

de honra

COlllpU

.ta de um sargento, um cabo e

doze soldados i uma ord nan~a; c as escolta n ccasarius,
ou o oflicincs ou sarg mtos que d 'V 'r 'JIl aeom panhar os
réu .
A1't. F)2.0 O, juiz s militares, promotor, defen 01' e ~('cretario comparec rão com o graudc uniforme o mais COIldi)ões de que trata o artigo 40-í,o do cucligo de justiça miIitar .
Art. F)3. o A i·t m :\ sessão todos os juizes effectivos
e igualm .nte () snppl nt', o qual 'e OS'ientará (lo hlllo
dircito (lo pr ·~idente 11. 'egllir ao ultimo juiz cfl'ectivo. O
sccl'etal"Ío ficar:'
10 m a
t'pal'ada, (lando adir 'ita ao
pr sidcnte, quando a ala do .tribunal a is~.o sp p1'l'stc; do
'oJltl"al'io, a::;:cntar se-lia cm 11'l'IlU' do )lre Idclllo, llHIS 'm
m '~a f'(,)Jal'adn.
no: confercncia, lllas
~ 1. U () sllppl 'Ilt não tOlJla part
dClllol'ill··~c-ha lia ala (la :lmlil'ncia até :í, puhlic<l\:?t.u da
s 'ntCJl<':I.
~ 2.° SolJl'l' a III a t10 COlHI ·Iho e~tar:to s 'mpl'c (hi livr()'i d' (l'lC trata u artigo 407. U (lo 'uJigo dl' j LI ti)a. mi~
litar.
Ar!. F) L° on titlli<lo o tribulIal l ah 'rt:t a atHlicneia,
o pl'e~i,ll'lIte li ·d. rar:l aI, °rta a .
;\,), mandand() pplo elllPI'Cg-llrlo (lo tt'ibunal anlllll1ciar, t~jra (10 rceinto ua sala da
audicncia, que a t'SS:\1I t~)i al.it'l'ta.
~ ulli '0. Logo fJll
tl'ja con:-itituitlo o triou1l't1, o rt'-u
. r:l introduzi(!o na sala, d"poi <l pI' "iam nt' r ·vi"taJu.
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do presidente
são de duns
Art. 155.0 As attribuições
ordens: umas referem-se li policia da audiencia, outras aos
seus poderes discricionarics
para a direcção dos debates.
Art. 156.0 As attribuições do presidente relativas Ú policia terão por objecto manter a ordem, a segurança, o
secego e a dignidade das operações da justiça, e para esse
fim, quando esgotados todos os meios de prudencia,
aconselhados em taes casos, poderá:
a) Reclamar a força publica;
'b) Mandar saí!' da sala os espectadores que derem signaes de approvação
ou reprovação,
fizerem anuído, ou
por qualquer modo faltarem ao respeito devido ao tribunal;
c) Autuar e eondemnar immediatamente,
a pena de
prisão não exc dente a quinze dias, as desobodiencias
ás
suas ordens, salvo havendo crime mais grave - quer o infactor seja militar, quer seja civil;
d) Mandar levantar
auto por crime que se commetta ou
descubra durante a audicncia ;
e) Ordenar que o réu seja conduzido :1, força, quando
se recuse a comparecer em audiencia, salvo se o COD elho
resolver que se proceda à discussão da causa sem a presença do culpado;
f) Mandar retirar da audionciu o réu nas circumstancias referidas no § 2.0 do artigo 411.0 do codigo de j nstiça militar ..
Art. 157.0 O presidente,
na discussão dos debates,
usando elos seus poderes discricionarios,
terá em vista, unicamente, o descobrimento
da verdade, evitando sempre o
prolongar ou mandar proceder a diligencias que de antemão se reconheça
não poderem dar resultado,
mas que
sejam :\.S vezes reclamadas para protelar o julgamento.
Art. 158.0 Não deverão nunca confundir-se as attribuições pessoaes elo presidente com as attribuiçães do conselho de guerra. O conselho ele guerra intervem:
1. o Quando procede em virtude do unia delegação da 1 i;
2.0 Quando executa actos que não têem sido directamenje nttribuidos ao presidente;
3.° Quando resolve sobre incidentes
ont ncioso .
Ai-t, 159.° O conselho procede em virtude d uma delegação da lei:
a) Quando tem que resolver se a audiencia do julgamento eleve ser publica ou secreta;
b) Qnando delibera se deve proceder se ú discussão da
causa, sem que o réu esteja presente;
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c) Quando resolve se a testemunha,
na fôrma expressa
no artigo 420.° do codigo de justiça militar, deve ser accusada por perjura ;
d) QuantIo decido sobre a necessidade
da testemunha
ser ouvida em audiencia.
Art. 1üO.o Sempre qUl' a resolução de uma matéria não
tenha sido exclusivamente
attribuida
ao presidente,
é ao
conselho qUfl cumpre resolvei-a.
Art, 1ül.° Em todas as excepções,
quer sejam dcclinatcrias por parle do accusado ou do seu defensor, quer
sejam peromptorias
e incidcntes
contenoiosos
deduzidos
pela accusaçâo 0\1 pela defeza, cumpre ao oonselho resolver, como é expresso no artigo 415.°, § unico, do codigo
de j ustiça mil itar.
Art. 162.° As excepções de incompetencia
ou declinatorias silo aquellas em que se pede para a causa ser enviada a outro tribunal, por falta de competencia
d'aquelle
onde o processo está affecto, já porque o facto incriminado
não entra nas attribuições da jurisdicção
do tribunal, já
porque o réu, em raaão da sua qualidade, não póde ahi ser
julgado, já porque o crime foi commettido fóra da jurisdicção d'csse mesmo tribunal.
As outras excepções, chamadas per mptorias, são aquellas que visam a extinguir a acção, negando o direito de
proseguir a toda a jurisdicção,
tacs como a prescripção ,
causa julgada e amnistia.
Art. ] ü3. ° Incidentes
contenciosos
sâo todas as questões que os requerirnentos
do ruinisterio publico ou da. defeza levantam e que interrompem
o curso regular dos debates.
Art. 164.° O promotor
de justiça e o defensor do réu,
qu r nos incidentes, quer nas ai legações oraes, no uso da
palavra, cnn crvnr-se-hào
sempre .m pé.
~ 1.0 Igualmente
se conservará
cm pé O réu, quando
não seja oflicial, nâo só quando O ministcrio publico accusar, como também quando o defen or lhe fizer a. sua defeza.
~ ~.o Se o promotor
ou o defcn 01' nas suas allegaçõcs
lliYagal'em, O presidente poded chamaI-os pmcl ntemcntc
á questão .
•\rt. IIi;>. ° Quando o conselho de guerra. resoh r que
st;j:un ouvidas
m audi neia alguma ou a.IO"uma' telltemunha que j:í. tivcss mído
inqut'rida . por deprecada,
O presiucllte ual':L conhecimento
ela r' 'olu<'lLo do consdho ao
g neral da divi.ho, indiean<lo Oi:! non/ s, proflssõcs o morada:> das te 'tclllunhas que t'o ~m de depor oralm 'ute pc-

!){)1

ORDEM DO EXERCITO N.0 27

L" Sede

ranto O conselho de guerra, e o dia em que o novo julgamento deve realisar-se,
§ unico. Se as testemunhas forem militares, o general
da divisão ordenará que os chefes a quem ellas estiverem
subordinadas
as mandem apresentar
no tribunal;
se pertencerem á classe civil, mandará passar guias ele transporte, que remetterú
~í auctoridade
administrativa
ou judicial, a quem recorrer para intimar as testemunhas
requisitadas.
.
Art. 166.° Os conselhos de guerra, apenas as testemunhas concluam os seus depoimentos,
entrcgar-lhca-hão
um
titulo (modelo n," 34) designando a quantia a que têem direito pelos dias em que estiverem fóra das suas residcncias c
distrahidos das suas occupações ordinárias, e pelos kilometros que percorreram
e tiverem ainda para percorrer pela
estrada ordinária
até voltarem ao seu domicilio; e, alem
d'isto, provenil-as-lião
de que esse titulo tem ser visado
pelo general commandaute
da divisão.
Àrt. 167.° 'I'erminada a conferencia para julgamento da
causa, os juizes voltarão ú sala da audicncia,
retomando
os seus logares.
§ unico. A guarda de honra jà a cste tempo d vc achar8~ formada
no fundo da sala da audicncia, com as barretinas na cabeça e as armas perfiladas.
Art, 168.° Logo que os juizes
tenham retomado
os
seus logares e a guarda de honra estej a formada, como fica
determinado
no artigo antecedente,
o preso será conduzido
até junto da teia, pela escolta ou pessoa que o acompanhar, que se conservarão próximo d'eUe.
Art. I 60. o O presidente indicará que vae publicar-se a
decisão do conselho, e entro os juizes se cobrirão e porfio
de pó; c) quando o presidente
pronunciar a formula em
nome da lei e de El-J.'ei, a guarda o escolta apr s 'ntal'ao
as armas e os mesmos juizes descmbuinharão
as suas espadas.
§ 1.0 Finda que sojn a leitura da sentença pelo secretario, em audicncia publica, a guar(b c escolta restituirão
as armas ÍL posição de «braço arma» e os ofliciaes erubainharào as suas ospadns.
§ 2.° No caso do artigo 450.° do codigo d(' justiça militar, o presidente,
em logar dr. pronunciar a fórmula indicada no artigo anterior, publicará o seu tIl spacho e man-

dad

r-ccollnu- o

rúu Ú pl'i~~o.

Art. 170. o Qualqlwr <}l e sojn a resolução do conselho
d« guerra, o auditor escrevorá sempr . a sentença, quer l·ja.
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absolutoria por ausencia de pJ'OYIlS ou negaçrio de lei prohibitiva,
quer seja condcmuatoria
por comprovação
de
culpabiLidade.
Art. 171.0 ~o caso de absclvição por ausencia de provas, o pre iidente mandani pôr em liberdade o réu, o qual
irú li \TC e solto apresentar-se
ao quartel general, com guia.
assignada
pelo mesmo P1'(' idente, sendo entregue á escolta ou militar que o acompanhar uma copia da sentença
absolutoria, qu> servirá. para justificar a não aprescutaçào
do preso que lhes fôra entregue e bem ussim para o fazer
abater no registo da prisão.
§ unico, O réu somente deixará do ser posto em liberuacle:
1.0 Quando a sentença for condemnatoria,
ainda mesmo
com pena disciplinar;
~. o Quando for absolutoria por n gaçüo de lei prohibitiva ;
3.0 Quando a decisão elo conselho for annullada por despacho do presidente,
proferida na conformidade do artigo 450.0 do cocligo de justiça militar j
4.° Quando, em seguida ú puhlicaçào ela sentença, o minist 1';0 publico intcrpozer recurso para o !:iupremo cons ,lho de justiça militar, fundado '111 aggmvo interposto nos
autos antes das allcgaçõ s orae ;
5.° Quando em uudicnciu tiver sido instaurado contra o
réu novo proc('sso, ou por qualquer outro crime deva ser
conservado cm prisão,
Art. 17~.o O secretario. depois de lida a sentença, qnl\lHlo
o róu esteja presente, advertirá e te que pó de recorrer, SP
aS5Ím
entender,
dentro do pra'o legal, incli ;ando qual
seja, c a maneira por que póde fazcl-o ; 0, no caso do
conselho decidir que os facto - imputados não sr.o incriminados m I'i, ou quando se d" a cir -umstan .ia mencionada
uo § 1.0 do artigo ·W:3.Cl do codigo ti> justiça militar, que
o proc SRO, tom recurso obrigatorio, vae SCl' r mettido para
o SUpl' mO conselho de jn. ti~a militar.
§ unico. Quando o r "ll não esteja P'" ('nte na audicneia,
e portanto
Ilào
tenha a~:-i;;tido á ) 'itnr<t da R ntença, O !:iCcr 'tario intimar-lhe-ha
,,,ta l1:t pri rIO, fazendo·lhe "0 mesmo tempo as clcelara.(:ões o.-pre::;:;:ls 11' ~te artigo.
Al't. 17)1." '1\'rmi11:lda a pnblicllc'ao \' illtim~l<'ao (la sc'ntcnça, o . eCl'< tario layral'á a a ·ü{ da audil'l1eia (motl!'los
n.o, :.36 a :~D), e :;('guir- 0-11:10 os mais t('I'UlOS ate iillal. Todo
(}l' S 'oal do eon~ ·lho a gnard:L do tribunal f;c l'on~rrvarA
presf'nte
at', qu· o pr ·~idellte lllv<lntC' fi f' ~!'iio e dê 1'01'
t 'rminac1o o servi~o.
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Art. 174.0 A audiencia de julgamento
será contínua até
á publicação
da sentença,
como é expresso no § 4.0 do
artigo 408.0 do codigo de justiça militar.
Art. 175.0 Na sala da andiencia
estarão os empregados menores do tribunal que forem necessarios, os quaes
se conservarão
em pé.
Art. 176.0 O presidente,
sempre qne o julgue necessario, poderá reclamar maior força para a guarda do tribunal, e dispor d' ella e collocal-a como convier, ou tomar
qualquer
outra providencia
tendente a manter a policia,
assegurar
a ordem e o livre exercício das funcções que a
lei commette ao tribunal, como fica indicado no artigo 156.0
d'este regulamento.
CAPITULO VII
Do supremo conselho de justiça militar
Art. 177.0 Nas sessões do supremo conselho de justiça
militar, a distribuição dos logares far-se.ha por modo analogo ao qnc está prescripto
para os conselhos de guerra,
tomando o presidente
assento ú, cabeceira da mesa c em
logar mais elevado; à sua esquerda tomará logar o juiz relator; no primeiro Jogar á sua direita, o vogal mais graduado; no segundo logar á esquerda, o segundo vogal em
graduação;
no segundo legar à direita, o terceiro vogal
em graduação,
c assim alternadamente
quando funccione
maior numero de juizes. O secretario assentar-se-ha
em
frente do presidente,
mas em mesa separada;
e igualmente em mesas separadas tomarão legar o promotor á
direita e o defensor ú esquerda.
§ unico. As regras e preceitos estabelecidos no capitulo anterior para a discussão ua causa em audiencia
de
conselho de guerra, terão applicação ao supremo conselho de justiça militar, em tudo quanto se possa harmonisal' com a natureza especial d'cste tribunal superior.
Art. 178.0 Nas sessões em qlle funecionam todos os juizes do tribunal,
o adjnnto do juiz relator tomará legar á
esquerda do juiz relator, e os demais juizes segundo o que
fica disposto no artigo antec donte.
§ unico. Sobre fi mesa ~stl\rlto sempre os quatro exemplares de que trata o nrtigo 407.0 do codigo de justiça
militar.
Art. 179.0 O réu, quando nssistir ao julgam nto ela causa, comparecerá sempre preso, ainda quando nao estives ~
em prisão fechada ató então. Nomear- e-Li'io, como dispõe
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o artigo 151.0 d'este regulamento,
as escoltas ou militares
que o devem acompanhar.
Art. 180.0 Quando com algum dos membros do supremo
conselho de justiça militar se dê qualquer das incompatibilidades previstas no artigo 107.0 do codigo de justiça militar, fal-a-lia constar ao presidente logo que a causa esteja inscripta na tabella.
Art. 181.0 O secretario lavrará a acta da sessão, fazendo u'ella menção de se haver observado cada uma das
formalidades
prescriptas
no capitulo VI, secção II do titulo I do livro IV do eodigo de justiça militar, e d'ella
deve constar:
1.0 O dia, mez e anno em que se reuniu o tribunal,
e
para que fim;
2.° O nome e appellido UO accusado e corporação a que
pertence;
3.° O crime ue que se tratar;
4.° Os nomes e graduações dos juizes, e bem assim do
promotor;
5. ° Que a audieneia foi publica, ou a rasão por que foi
secreta;
6.° O que faz objecto do recurso, e como foi. decidido
(modelos n.08 43 a 45).
Art. 182.° Das sentenças
e accordãos definitivos que
forem enviados aos com mandantes das divisões para os fazerem cumprir, tirar-se-ha copia no quartel general, a fim
de sei' remettida ao corpo, estabelecimento
ou repartição a
que o réu pertença, declarando-se
quaes os effeitos legaes
c penas accessorias resultantes
da condcrnnação,
quando
todas não estejam numeradas,
a fim de se lançarem as
precisas notas nos respectivos r gistos.
CAPITULO VIII
Da execução

dOR

sentenças

Art. 1 :}.o Qnando as
ntenças dos tribunaes militares
tenham feito transito cm julgado, serão mandadas executar, 11 requerimento
dos promotores de justiça, pelas auctoridadcs qne tiver m mandado r espondor o accusado cm
conselho de t;u rra,
~ unico. O cumpm-se d'e sas auctoridados não será posto
quando a aentença impozcr a pena de morte, sem resoluS'ão <10 poder moderador,
ou quando impoz 'I' a pena de
pr iidio militar e em alternativa alguma das penal:! de de-
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portação militar, prisão militar e encorporação em deposito
disciplinar, sem resolução do governo.
Art. 184.° Quando os promotores de qualquer dos-tribunacs requererem
a execução da pena ultima, o g-eneral
reinettcrá
o processo ú secretaria da guerra, c só lhe porá
o cumpm-se quando lhe for communicado que o soberano
julgou não dever fazer uso da prerogativa
consignada n()
§ 7.° do ~l'tigo 74.° da carta constitucional.
§ 1.~ A mesma secretaria se rernettcrão
os processos
quando os promotores requererem
a execução da pena de
presidio militar e em alternativa
alguma das penas de deportação militar, prisão militar ou encorporação
em deposito disciplinar, pois n'estc CitSO sórncnte se porá o «cumpra-se» no processo, em face do despacho do ministro da
guerra, em qne se determine qual a pena que, nos termos
do artigo 517.°, § unico, do codigo de justiça militar, deve
ser cumprida cm alternativa.
§ 2.° Nos casos d'este artigo e § 1.0 os réus, depois de
condcmnados,
continuarão presos nos logares destinados a
prisão preventiva,
até resolução
dos poderes superior s.
Art. 185.0 Os effeitos das penas npplicadns conforme [b
lei pelos tribunacs militares,
são consequcncia
neceesaria
da condemuação,
embora as sentenças condernnatorias
as
não especifiquem ; porém, os promotores,
quando requererem a sua execução, promoverão
a ap~licaç1io elas penas
accessorias com a principal, indicando os fundamentos do
pedido, se as sentenças não as tiverem declarado (modelo

n.? 46) .
.§ unico. Pclo qne respeita

~í, inseri p~rio no registo criminal das sentenças dos tribunncs militarca, scguir-se-hn o
que se acha expresso no nrtigo 238.° d'este regulamento.
Art. 186.0 No caso cm que o supremo conselho ele justiça militar decida definitivamente
nos termos elo nrtigo
493. o do codigo de justiça militar, incumbe ao promotor
de justiça elo tribunal de 2." instaneia
requisitar
da auctoridad e com potente, cm con formidndo com o artlgo f 17. o,
o cumprimento
ela sentença condemnatorin,
§ unico. Em todos os cueos o processo, quando findo,
bnixara sempre ao tribunal qne o julgou, c nhi ficar.i archivado.
Art. 187.° Os processos dos tribunacs militares d 1.:1
instancia qne, nos termos (lo § 1.0 do artigo 184.° d'esto
regnlmucnto,
forem enviados;\' secretaria da gnerra, serão
submetticlos ao supremo conselho do justiça militar, unicamente nos cai:lOS em qno os conselhos do glll'rra t nham
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imposto aos réus a pena de presidio militar, ou em alternativa qualquer das que se mencionam no artigo 45.0 do
codigo dc justiça militar.
Nos casos em que os réus militares sejam eondemnados
a pCDas maiores que importem exauctoração,
pertence ao
ministro ela justiça decidir, nos termos legaes, qual das penas maiores em alternativa ha de ser cumprida.
§ unico. O supremo conselho de justiça, tendo em consideração o numero de cellas disponíveis no presidio militar
{',fi Santarém,
proporá ao governo quaes os militares condcmnados
por sentença
passada em julgado na pena do
presidio militar, ou em alternativa
nas penas de deportação militar, prisão militar ou oncorporação
em deposito disciplinar,
quc devam cumprir
a primeira d'cstas penas
n'aquelle estabelecimento
penal, observando
para isso as
scguintes regras:
1. a Em desigualdade
de penas, o condemnado
a pena
menos grave prefcre ao condernnado a pena mais grave;
2.:L Em igualdade de penas serão preferidos:
a) Os condemnados mais novos, cm relação aos de mais
idadc;
b) Os condemnados que não tenham soffrido outra condcmnaçâo,
em relação aos que a tenham soffrido.
Art. lH8.o As penas de pri ão maior ccllular o degredo,
e bem assim as pcnas de pri ão maior temperaria
estabelecidas na lei geral, serão cumpridas cm conformidade com
as disposições do codigo P mal e respectivos rogulamcntos.
§ nnico. Para os offeitos d'estc artigo, quando o militar
for condemnado a qualquer das penas ahi designadas, desde
que a sentença passe cm julgado, será exauctorado conforme IIS circumstancins
expressas no § :?o do artigo 24.0 do
código de justiça militar, e entregue :ís justiças ordinnrins
C01110 di. põ 1ll os artigos
]04.° e 1\)[).0 dcate r gnlllluento.
Art, H!0.o As pena:,; de reclusão, presidio militar, deportação,
pl'i~tLO militar e eucorporação
cm deposito di iciplinar, SOI'i"I() oumpridus
ein contormidnde
com as disposições expressas nos artigos 1\).", :W.o, ~1.0, 2:?", ~3.0 do
código de justica militar e nos regulamentos
cspecia s.
Art. 1 \)0.0 () oflicinl qllCl fOI' c()n<lemll~\(lo 11It pena de
presidio militar por mais d 'cis anilO:;, ou por al"'nlll do::!
cr! I~}(IS llwJtciollados no artigo ~(). o do ('!)digo (1~ j Ilstiç:t
l11tlltar, <luan<lo a pena corrctipolldcntc
a l'S 'e crimc n;to
sl>ja. pena maior ~IllLl importe ~xauct()r[l(ao, a1'e:;1\r de ser
:lbatldo do effecilvo do c.'er 'Ito e de se ter publicado a.
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sentença em ordem do exercito, será conservado em prisào militar e separado das praças de pret todo o tempo
que a sentença designar,
entregando-se-lhe
a escusa do
serviço no dia em que for posto em liberdade.
§ unico. N' este caso, o réu tem direito a receber, C0l110
pensão alimenticia,
metade do soldo pela tarifa de 181-1,
do ultimo posto que exerceu, cm quanto se conservar preso.
Art. Hl1.° As praças que, tendo sido condemnadas
no
fõro commum por crimes commettidos, antes do seu alistamento, a qualquer das penas que não produzam a. cxauctoração, nos termos do § unico do artigo 18.0 do código de
justiça militar, serão abatidas ao cflcctivo do serviço, depois de previa auctorieação do ministro da guerra, e entregues ás justiças ordinarias para cumprirem a pena nas
cadeias civis, expiada a qual regressarão
aos corpos para
completarem
o tempo de serviço que ainda lhes faltar.
§ unico. As pra.ç,as que se acharem nas condições expressas n'este artigo, cumprirão a pena nas cadeias civis,
em logar separado elos outros presos não militares, quando
isso seja possivel.
Art. 192.0 Os militares condcnmados
no fôro cornrnum
a penas correocionaes,
por crimes comrnettidos depois do
alistados no exercito, cumprirão as penas impostas nas prisões militares, para o que os respectivos juizes de direito
subatituirão as penas do cocligo penal, pelas penas militares eorrespondentes,
nos termos do artigo 39.°, § unico, do
codigo de justiça militar.
Art. 193.0 A execução da pena de exauctoração,
fúra
dos casos indicados no § 2.° do artigo 24.0 do código de
justiça militar, realisar-se-ha
sempre na frente de tropa reunida e em logar vedado ao publico. Assistirão ao acto
contingentes dos corpos estacionados no localidade onde se
cffectuar a oxauctoração,
c bem assim do eorpo do réu,
compostos ele dois officiaes, dois sargentos, dois tambores,
corneteiros ou clarins, e trinta e seis cabos e soldados. Todas as praças comparecerão a pé o desarmadas, exc .pto um
um sargento, dois cabos e dez soldados do contingente do
corpo do réu, os quaes irào armados.
§ 1.0 No legar marcado para a cxanctoração
e ;'L hora
indicada, achar-se-hão
presentes
officinl snp nior do dia
ti guarnição, um oflicial do quartel general, o promotor 0
o secretario do tribunal que proferiu a sentença.
§ 2.° O official superior de dia á gnarni~·ri() ussumirú
o
commando das tropas e üirigid, o acto da cxaucto ração ;
porém, se nã.o houver official superior do dia á guarnição,
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o general da divisão nomeará um official superior para
esse fim.
Art. l!).!.o O condemnado
exauctoração será conduzido
ao centro da tropa formada em quadrado e virá com o seu
uniforme.
Dentro do quadrado achar-se hrio os officiaes c secretario
de que falia o artigo antecedente
e, formados u'uma só fileira, os corneteiros,
tambores e clarins; e ahi, perante
todos, será lida pelo secretario a sentença condeumatoria,
depois da qual se procederá á. exauctorução.
Dois dos tambores, corneteiros ou clarins serão encarregados de privar o eondcmnado dos distinctivos militares;
porém, o ofticial, que presidir ú exauctoruçào,
não consentirá que se exceda o formulnrio indicado no presente regulamento. Ao condemnado apenas se tirarão () laço nacional, o numero do regimento que trouxer na barretina ou
no barrete
de policia ou na gola; a banda, os galões,
dragonas
ou cbnrlatcíras,
ou as insignins, de qualquer
posto ou gradua~fw ([ue haja exercido;
as condecorações;
os botões do casaco, jaleco ou capote. A espada ser-lho-ha
qu 'brada se for offioial. E nada mais se consentirá,
qualquer qne seja a gradua~rLo ou o crime do sent nciado.
O official que counuandar
a força empregado os meios
precisos, a fim de se cumprir sm exactamente
as formalidades, obrigando o réu pela força, se elle r 'agir ou procurar impedir a execução da sentença.
Apenas terminada
a cxnuctoração,
commanuante
da
força. mandará VOIVCl'Ú retaguarda,
c todos os tambores
rufarão até que o condemnatlo h:~a. desapparecido.
O cond nnnndo será, n'este acto, entregue nos ng .ntes
da jnstiças ordinarias, que o cspcrurão fora do qua(~rado
ahi o rcceh rilO depois de expulso, e tambem a copta da
cntençn, :í. qual o secretario acrescentará
a certidão (modelo 11.° 47)"
~ unico. As mesma justiçai> ordinárias, depois da exauctoração, aerá remcttida a endcrn 'ta militar, se o condemnado for praça do prt-t.
O eommandante
faríL depois de filar a tropa, e clnrá
parte ao g-encl'al de como se cumpriu o seu despacho. No
proccs8oe
lan~ar;í. }l0r enC(_'l'J'amento a ml'sma cel·ti<H'w
~Illo(kl() n.1\ 47), 11a qual O promotor declarad
qne foi presCllte c porá a sua l'Iluril'u.
Art. 1!);). o ...'08 cago::! ('m que :t Cx:tllctora(;;LO l' suite (la
s nten<;a condt'lll11tltol'ia,
log'O (llle esta. faz transito cm julgado, t! 'Jll dcpendenci:L da' fOl'lllalidadL's a (luce referem
á

°
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os artigos 193.° e 194.° d'este regulamento,
o condemnado
será posto á disposição das justiças
ordinárias,
a quem
tambem se entregará a copia da sentença, fL qual o secretario acrescentará
a certidão (modelo n. o 48), e bem assim
a caderneta
militar, se o condemnado for praça de preto
§ unico. O condemnado não poderá levar nos seus uniformes distinctivos
militares,
os quaes lhe sedio previamente tirados antes de se effectuar o acto da entrega.
Art. 196.° A execução da pena de morte far-se-ha similhantemente
á da oxauctoração,
concorrendo as mesmas
pessoas indicadas
no artigo 193.° d'este regulamento,
e
alem d' ellas dois facultativos militares;
porém empregarse-hão as seguintes modificaçõos :
L." A tropa formará em linha ou cm pequenas coluanuas contíguas, segundo a capacidade do local;
2. a Só assistirá com armas a secção de que falla o artigo seguinte;
3. a A sentença será lida á tropa reunida antes da approximação do condemnado.
Art. 197.° A execução é confiada tt determinação
do
general
da divisão ou elo official commandanto
da força
nomeada por elle; mas destinar-se-lia
sempre uma secção
de seis filas, composta de quatro sargentos, quatro cabos
~~ quatro soldados, tirados dos mais antigos em cada uma
d'estas classes que houver no corpo do réu, e quando pam
isto haja impedimento,
dos contingentes
que deverem as.

sistir.

O paciente, depois de lhe serem ministrados todos os
soccorros
espirituaes,
para o que se lhe concederão tres
dias, será conduzido á frente da tropa, acompanhado
do
ministro da sua religião, e ser-lhe-Mio vendados os olhos;
a secção avançará até á distancia de doze passos, sem que
seja nccessario fazei-o á voz, G d'ahi fará fogo sobre o condemnado.
É ao major da praça, e na sua falta ao ajudante ou official mandado pelo quartel general, a quem compete <lirigir a secção da tropa
qu('])) a manda uvançar : as vozcs seguintes ele prepUl'al') apontar e fOrJO serão suppridns
por siguaes feitos com a espada, e nos diversos movimentos evitar-se-Mio os choques das armas c as pancadas sobre a bandolcira.
Terminada
a XCCl1<;l1o,:t
tropa formnrá cm columna
com a frente para a direita, tendo as fracçães a frente <1,1
um contingente ou de metade d'elle, segundo a capncidade
ao local, c passará como na marcha cm revista peln face
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parallcla,
áquella em que teve legar a formatura inicial,
dando cada commandante de fracção a voz de olhar direita,
cinco passos antes de chegar ao ponto da execução, c mandando olhar [rente, quando o tiver transposto outros cinco
passos; percorrida
essa face os contingentes
regressarfLo
a quartéis.
ArL 198.0 Emquanto
a força se preparar para formara columna, a escolta ou secção que houver sido empregada na execução, logo depois de fazer fogo, porá as armas
no braço ú voz do offieiaI que a dirigir, c em acto continuo este procederá á revista de armas, para notar algum
que se abstivesse de atirar.
Art. H)8.o Verificado que alguma praça deixou de desfechar, desobedecendo
á ordem que lhe foi dada, o official que commandnr a. secção, tomando ahi mesmo as testemunhas,
lavrará auto de corpo de delicto, que entregará
ao promotor de justiça,
e a fará conduzir á prisão mais
proxirua, depois de desarmada.
Art. 200.0 Cumprir-se-brio
as mesmas formalidades referidas ao artigo Hl4.0 d'este regulamento
quanto ás communicaçõcs a fazer ao general commandante
da divisão c
ao tribunal que proferir a sentença; o secretario encerrará
o proces::lo com a certidão (modelo n. o 40), na qual o promotor declurarji que foi presente.
Art. 201.0 A administração
militar, e na sua falta ao
serviço de sande do exercito, incumbe fazer remover immediatamente
os restos do condcmnado e proceder ao seu
enterramento.
O corpo do condemnado pode ser entregue
{t sua familia, se esta o reclamar
c quizer proceder á sua

inhumação .
.Art, 202.0 Quando a pena de morte nào for acompanhada. com a. de exauctoracüo,
proccdcr-se-ha
ao funeral
com as mesmas formalidades
e honras que se mpregam
pam qualquer militar fallecido, e cm correspondencia
com
a sua. grnduação.
CAPITULO IX
Dlsposlções díversas
Art. 203.0 Quando os gcnernes counnnndantcs
elas divisões militares, a r 'qucrimento
dos conselhos de guerra,
reclamarem
a presença de alguma t astcmunha domiciliada
fóra da comarca, nos termos do artigo 165.0 d' este regulamento, alem dos transport
s de ida c regr '880, as testemunha , que assim forem intimadas c depozerem pcrant
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os conselhos de guerra, têem direito a receber o subsidio
díario de 600 réis desde que saírem do seu domicilio até
que voltem a elle, e contados pelo itinerario.
§ 1.0 Se o logar em que essas testemunhas
se acharem dorniciiiadas estiver ligado por caminho de ferro com
aquelle qne é séde de um conselho de gllClTa territorial,
perante
o qual forem chamadas, a guia militar de transporte é sufficiente para que este lhos seja fornecido; q uando, porém, só o esteja em parte, ou quando entre os dois
pontos não houver nenhuma secção de viação accelerada,
ser-lhcs-ha abonado, alem do subsidio, o transporte de 36
ré is por kilornetro que houverem de percorrer por estrada

ordinaria.
§ 2. o Nos caminhos

de ferro, as testemunhas
assim requisitadas,
terão passagem em carruagem
de 2. a classe;
porém, sendo militares ou equiparados
a militares, serão
transportados
nas carruagens corrospondentes
ás suas gra.
duações e segundo o regulamento
especial a tal respeito.
Art. 20-:1:.0 Em qualquer pagadoria em que haja fundos
disposição do ministorio da guerra e onde se apresentem
estes titulos, serão logo pagos aos interessados,
e os goneraes commandantes
de di visào onviarão todos os mezes
á repartição de contabilidade da secretaria da guerra urna
relação contendo o numero de titulos d'esta natureza que
durante o mez se apresentaram
no seu quartel general, os
nomes das pessoas em favor de quem foram passados, a
causa em quo depozeram e a importancia ele cada um d'elleso Nos casos em que os mesmos genel'aos tenham passado guias do transporte
por caminho de ferro, assim o
observarão,
para a fiscalisação completa da despcza feita.
§ unico. Os conselhos de guer:'u enviarão do mesmo
modo e à mesma repartição,
e tambcm todos os mezcs,
uma relação dos titulos que passnram, c a sua importancia, ás testemunhas
chamadas a depor p rante elles,
Art. 205.0 A s licenças conferidas
pelo rninisterio
du
guerra aos auditores dos conselhos do gnel'l'a sorrio reguladas nos termos em que o são aos magistrados jndiciaes.
Art. 206.0 Serão enviadas pelos commandos das divísõos militares à secretaria
da guerra, copias (las sentenças proferidas pelos conselhos de guerra territorinca ;
pela secretarin do supr mo conselho de justiç» militar, copias dos accordãos proferidos pelo mesmo tribunal.
Art. 207.° Aos generacs reformados, que accid ntnlmente
fizerem parto de tribunacs militares, abonar-sc-ha A gl'atificaçâo correspondente
aos vogaes do supremo conselho de
á
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justiça militar, durante os dias em que estiverem em serviço n'esses tribuuaes.
§ unico. A estes mesmos officiaes, quando residirem
fóra da séde do tribunal, mas na área da divisão militar
que tiver a sua séde em Lisboa, ser-lhe-hão abonados os
transportes
correspondentes
à sua graduação.
Art. 208.° Nas divisões em que haja mais de 11m conselho de guerra, será adjunto á repartição de justiça dos
quarteie gcneraes um otlieial subalterno ou capitão, para
auxiliar o sub-chefe do estado maior no serviço de justiça
militar.
Art. 209.° Os empregados
menores dos tribunaes da
1.a instancia, alem das gratificações auctorisadas pelo artigo 243." do codigo de justiça militar, terão direito tambem ao pret e pão, sendo praças reformadas.

TITULO III
Das funcções do ministerio

publico

CAPITULO I
Dos promotores

de j ustíçn em prhnera

ínstnncia

SECÇÃO I

Deveres geraes
Art. 210.° O promotor de justiça é, no conselho de
guerra, o representante
elo ministerio publico, e como tal
cumpre-lhe requerer por escripto nos processos, e verbalmente nas audiencias,
tudo o qne entender conveniente
para o exacto cumprimento das leis penaes c justa punição
dos criminosos, tendo só cm vista a causa da verdade e da
justiça.
§ unico, No impedimento
accidental ou trl1lporario de
qualquer dos promotores
nas divisões, em que haja mais
de um conselho de guerra, será o impedido substituído pelo
outro.
•
SECC;:\O II

Deveres e att.ríbutçõe s espeoiaes para oom os generaes
das divisões
Art. 211.° Os gcuerncs da divisões, sempre
sim O julguem ncceseario, no intere se da justiça,

que aspoderão
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incumbir os promotores de apresentar
a sua opinião, por
escripto,
em qualquer assumpto qne se relacione com a
justiça c disciplina militar.
§ unico. No caso d'este artigo, os promotores, depois
de estudarem detida e conscienciosamente
a questão sujeita as seu exame, cmittirão sobre ella, por escripto, parecor fundamentado.
Art. 212.0 Quando o promotor tiver noticia de que, na
área da divisão a que pertence, so eommetteu algum crime
da competencia dos tribunaes militares, de qne se não tenha levantado
auto de corpo de delieto, cumpre-lhe participal-o ao general cornmandanto da divisão, para os effeitos competentes.
Art. 213.° No caso do artigo antec dente ou em crimes
de maior gravidade oc corridos no continente, pó de o general mandar o promotor de justiça assistir á formação do
corpo de delicto para requerer, por parte do ministério pu.
blico, todas as diligencias e exames quo forem necessários
para cabal esclarecimento
da verdade.
§ unico. Para a execução d'este artigo, devem os chefes responsaveis, independentemente das diligencias a que
lhes cumpre proceder,
participar
nos generaes das divisões toclos os crimes a que, pelo codigo ele justiça militar e
penal ordinario , corresponderem
penas maiores e que forem
ela competencia dos tribunaes militares.
Art. 214.° Ao promotor, que, nos termos do artigo antecedente e § unico do artigo innuodiato, for assisrir a alguma diligencia fóra da séde do conselho de guerra, se
passarú guia de marcha pelo quartel general, abonandose-lhe os transportes
o subsidies correspondentes,
cm harmonia com o disposto no regulamento
de 7 de abril de
18\)·1, e as despesas documentadas
que por essa occasião
forem necessárias para cabal desempenho da counnissão,
SECÇÃO III

Deveres e attribuições especiaes como agentes
do ministerio publico

Art, 215.° O promotor, apenas receber o processo de
corpo de delicto com a ordem pal':t a formação da culpa.,
requerera
logo os exames e diligencias que julgar nccessarias para esclarecimento
da verdade, e solicitarú directamente das anctoririndca competentes
as crrticlõl'S e documentos que forem indispcnsav is para a in ·tt·I1(,~i'iO do processo e designadamente
o certificado do registo- criminal
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instituido por decreto de 7 de novembro de 1872, sempre
que no processo se fizer applicação do codigo penal 01'dinario,
§ unico. Para o desempenho d'aquelles deveres poderá,
o promotor transportar-se
ao local do delicto pn.ra colher
os esclarecimentos
nccessarios
ou assistir ás diligencias.
que tiver promovido .
Art. 2lü.0 Quando o promotor julgue necessario que se
proceda a algum exame pOl' peritos que não possa ser feito na localidade, ou por falta de peritos competentes,
ou
por não haver n'ella os meios necessarios para a diligencia requerida,
ou quando o promotor tiver motivo plausível para se não conformar com as declarações feitas pelos
peritos da localidade,
deverá Jogo prüillover que os objectos que devam ser sujeitos ao xaiue , sejam immediatamente rcmettidos
pHra Lisboa ou para o Porto, a fim de
se proceder
a elle n'nm dos conselhos de guerra permanente na L" ou 3.a divisão.
§ 1.0 Incumbe n'este caso ao promotor do conselho de
guerra d sprecante promover:
1.0 Que na remessa dos objectos se empreguem
os cuid~dos necessarios
para evitar qualquer fraude ou extra-

10;
2.0 Que se lavre auto, nssignndo por todos os que n'cllc
intervierem,
no qual minuciosamente
se descreva o objecto remettido e as condições de segurança em que se envia;
3.v Que o referido auto se junte ao processo, fazendo
€xtrabir
copia que enviará ao promotor do conselho de
guerra deprecado.
§ 2.° Ao promotor do conselho de guerra deprecado incumbc promoYPl":
1.o Que se verifiqu . se o objecto que tem de ser sujeito
<to exame
é identicamente
o mesmo qnc foi rem ,ttiuo, c se
estü exactamente
nas condições d sscriptas no auto respectivo;
2.° Qu os mesmos obj i-tos fiquem auardados por modo
que nao possam ser ':illb"titnilloi:!, alterados ou subtruhidoa;
se o exame levar mais de uma sessao ;
:J.O (lU' de tudo ~l' lavre um auto nssignado por todos
os que n' elle intervierem,
o qual snú registado no livro deque trata O 11.0 7.0 do artigo 1:3.0 do pre. mtc do rpgulllmento, sendo enviado o original ao conselho de gu rra deprec:lnte, para ser junto ao respectivo processo.
§ 3.0 Quando os exames ou diligencias demandarem qual-
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quer despcza, deverá o promotor do conselho em que ellas
tiverem legar, requisitar do general ordem para que, pelo
conselho administrativo de qualquer dos corpos da divisão,
se lhe forneçam os fundos necessarios, legalisando-se depois a despesa á face de con ta assignada pelo auditor, promotor e secretario do conselho.
Art. 217.° As deprecadas, depois de assignadas pelo auditor, serão pelo secretario entregues ao promotor de justiça, a fim d'este as enviar ao commandante militar, promotor ou delegado do procurador rcgio do conselho ou
juizo em que tenham de ser cumpridas.
§ unico. Se as dcprecadas não forem dovolvidas ao conselho doprecanto no praso legal, deve o promotor instar
pelo prompto cumprimento d'elJas, c se a demora nâo for
justificada, dar conta ao gcneral da divisão, a fim d'este
o participar á secretaria da guerra.
Art. 218.° As deprecadas, alem da direcção especial ao
conselho ou juizo deprecado, devem tor a clausula de poderem ser cumpridas por quaesquf1· justiças, a fim de que
o promotor ou delegado do conselho ou j uizo deprecado as
possam remetter directamente para o conselho ou juizo em
que devam ter integral cumprimento.
Art. 21U.o Quando fOI· nomeado promotor especial, nos
termos elo artigo 2:31.0 do codigo de justiça militar, deve
o promotor efíectivo seguir attentamente o processo e prcstal' a quem o substituir as informações necessarias para o
exacto cumprimento dos seus deveres.
§ unico. O promotor nomeado ad hoe não 6 obrigado a
seguir as informações do promotor effectivo, devendo, porém, ouvil-o em todos os pontos importantes, c participar
á auctoridade qne o tiver nomeado qualquer resolução que
tome em contrario das informl1<:õesque elle lhe prestar.
Art. 220.0 O promotor, na informação que tem de prestar
ao general, nos termos do artigo 374.0, § unico, do eodigo
de justiça militar, deverá sempre distinguir os factos que
constituam crimes dos que constituam simples infracç-ões
disciplinares, apreciando-os em relação aos outros cumplicos ou contraventores, qualquer que seja a hierarchia militar de uns e outros.
Q unico, O general, quando a informação
se referir a
actos do má administração ou fisculisaçào ele fundos, depóis da sua resolução, rem sttel-a-ha ú secretaria da guerra
para os cffeitos competentes, acompanhada da copia do
seu despacho.
Art. 221.° Quando o gcnel'.'Il ord nar a accusação de
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um militar ausente illegalmente, o promotor, juntando certidào passada pelo commanc1antc do corpo ou pelo chefe
do estabelecimento
a que o accusado pertencer, que prove
a ausencia illegitima,
promoverá
que se sobreestoja no
processo até qne se effectue a captura ou apresentação
do
ausente, e solicitará logo das auctoridades
administrativas
competentes
a captura d'cllo.
Art. 222.° Se o general mandar na mesma ordem proceder á accusação de réus, dos quacs um ou mais estivei'em ausentes ou envolvidos
em processo por qUf' devam
responder no fôro commum, promoverá
o promotor a separação das culpas dos réus presentes,
para estes serem
julgados, c procederá a respeito dos ausentes ou dependentes dos tribunaes ordinários nos termos do artigo seguinte.
Art. 223.° :No caso em que um réu tenha de responder
por crimes de competencia dos tribunaes militares,
e que
n'clles penda processo, e por crimes communs por quo estiver correndo processo nos tribunaes ordinários, promoverá o adiamento @lojulgamento até ser presente o processo
instaurado perante as justiças civis.
Art. 224.° -Quando constar o fallecimento de algum individuo em processo nos tribunaes militares, o promotor
requisitará
de qucm competir, o documento comprovativo
do obito, para promover qUf' se julgue extincta a accusação
contra o réu fallecido.
§ 1.0 Se o processo p nd r de recurso nos tribunaes
uperiores, será o documento remettido de officio ao agente
do ministério publico, perante o tribunal em que pender o
recurso, a fim d' este requerer que o processo baixe ao tribunal de La instancia, para que a accusação se julgue extincta.
§ :3.0 'e o proc sso em recurso disser respeito a outros
réus, alem do fallecido, somente lmixará ao tribunal inferior depois de decidido o r curso com relação aos outros
réus.
Art. 225.0 Quando o accusado, na sua dofczu escripta,
allegar matéria que se dirija a aceuear directa ou indirectamente os seus superiores,
e que não tenha relação immediata com os factos da accusação, deverá o promotor, logo
que d'i o tenha conhecimento,
protestar por escripto contra a defcza aprcs ntada, a fim de se não mencionarem
nas depr cadas que se expedirem,
o artigo ou artigo" offensivos da disciplina, e não serem inquiridas sobre elles,
no acto do julgamento,
as testemunhas
que depozercm
oralmente.
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§ 1.0 No acto do julgamcnto,
e antes d'elle começar,
requererá
o promotor que o conselho, nos termos do artigo 411.°, § 2.°, do codigo de justiça militar, tome conhecimento d'este facto para imposição da pena correspondente.
§ 2.° N'este caso recairá a discussão sobre este crime,
tanto por parte da accusação como da defeza, formulando-so quesito especial que será considerado
na decisão e
sentença.
§ 3.° Proccder-se-ha
simultaneamente
qnando a accuaav
ção do superior for feita na defeza verbal, deduzida cm
audiencia.
Art. 226.° O promotor,

tanto para a formação da culpa
como no acto de accusação, deverá conformar- se com a
ordem do general pelo que respeita ao crime ou crimes e
á incriminação por clle feita.
§ unico. Tanto o relatorio para a formação da culpa
como o acto accusatorio,
deverão ser rcdigidos por fórma
que os crimes se exponham
separadamente
com todos os
factos elementares
que essencialmente
os constituem, mencionando logo as circumstancins
aggravantes
e nttenuantes
que constarem do processo.
Art. 227.° O promotor, depois de findos os interrogatorios, poderá, obtida venia do presidente,
dirigir ao accusado as perguntas
qUQ entender convenientes ao descobrimento da verdade, sobre pontos a que olle não tiver ainda respondido.
Art. 228.° O promotor,
nas allegações oraes, deverá
sempre dirigir-se ao conselho, expondo methodica, imparcial e precisamente
os factos da accusação com todas as
circumstancias
favoráveis
ou desfavoruvcis
AO accusado,
as provas, e concluindo por indicar a lei offondida.
§ unico. Na replica, quando deva havcl-a, limitar se-lia
a combater os argumentos da defesa, sem faltar por qualquer modo ú consideração pessoal do defensor.
Art. 229.° O promotor, logo depois do julgam nto dl~
qualquer processo, participará
offlcialmente ao general da
divisão o resultado d'elle, declarando
se houve ou n2io r curso interposto na audiencia.
Art. 230.° loTO caso cm que o réu condcmnado tenha de
ser privado da medalha mili tal', nos termos do capitulo III
do regulamento
de 17 do maio ele 1 69, no requerimento
para execução da sentença, que devo ser cxarado nos autos, requer d o promotor a execução elo ~ unico do artigo 26.° d'aquelle regulamento.
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Em todos os processos findos, antes de archílavrar um termo de encerramento,
em que se especifique o numero de folhas que contiver,
o qual será assiguado pelo mesmo promotor.
§ unico. N'aquelles em que tiver havido exauctoração,
exigirá que o secretario, antes elo termo ele encerramento,
lavre no processo as certidões a que se referem os artigos
lD4:.o e 1();).0 d'este regulamento.
Art, 2:32.° Em todos os casos em que se verificar que
os objectos apprvhendidos
ao criminoso lhe não pertencem,
mas sim a terceiro, o promotor procederá á entrega d'esses
objectos a quem de direito for, por um termo nos autos.
§ unico. No caso de terem sido apprehendidns
ao réu
algumas armas, fará que as mesmas sejam entregues DO
arsenal ou deposito de armamentos, mediante guia em du _
plicado, uma das qnaes voltará com o recibo para ser
junta ao processo.
Art. 2:;:3_" Nos casos em que o poder moderador usar da
faculdade que lhe confere o § 7.° do artigo 'i 4. o da carta
eonstitucional
ela monarchia, o promotor, logo f]ue lhe for
presente a ordem do exercito com a resolução d'clle, fará
extrahir pelo secretario
copia authentica
com relação a
cada réu, e com ella requererá no respectivo processo que
o tribunal reuna extruordinarinmcnte
e se julgue o indulto
por conforrn ú culpa nos precises termos d' elle.
§ unieo. Similhantemente
procederá o promotor nos casos de amnistia, concedida por aqucllo poder.
Art. 234.0 O promotor não está subordinado aos juizes,
quaesquer que sejam as respectivas
graduações,
não podendo estes por isso (Jjrigir-lhe censuras ou reprehensões,
verbaes ou por escripto, nem impor-lhe penas disciplinares.
~ unico, Quando o "promotor infringir os deveres :6lilitares ou proc der de fórrna qu<, menoscabo a honra e dignidade do cargo que exerce, o pn'sidente do tribunal dará
parte circuurstanciada
ao respectivo g neral ela divisão, a
TIm d'plle proceder como for de justiça.
Ar], 2:3;),° Os promotores
de justiça
inspeccionarão
diariamente iodos os serviços da secretaria, a fim de verificarem que o andamento
dos processo
tenha rapido seguimento,
providenciando
immediatauiente
nos casos em
que houver falta,
ep1e retardem
o regular exercício da
ndministrnção
(la justiça.
Art. 2:}1). o Os promotores de .i ustiça enviará
aos q uart ..is p;enerae8 das divis(H.'s, at', ao dia i) de ca<la mez, rela<;ao dos procc:;sos pctltlentcs, com ul'signaçflO da d.Hta do

vades, fara o promotor
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crime e da sua autuação no tribunal, especificando, minuciosamente, em observação, a causa da demora no andamento
dos processos, quando estes estejam no tribunal lia mais
de dois mczes desde a referida autuação.
Art. 237.° Aos promotores
de justiça,
como officiaes
do ministerio
publico e como taes sujeitos á di ciplina
hierarchiea
no exercicio das suas funcções, não
licito
requerer nos processos por qualquer fôrma contraria
ás
ordens e instrucções recebidas
dos chefes reguladores
da
administração
da justiça militar, nem tão pouco recorrer
para os tribunaes superiores, sustentando doutrina opposta
ás d'essas ordens e instrucções.
é

SECÇÃO IV

Deveres e attribuições especiaes como auxiliares
do registo criminal
de justiça compcte verificar
Art. 238.0 Ao promotor
que sejam regularmente
enviados ao juizo da comarca da
naturalidade
de cada réu os boletins destinados
a servir
de elemento ao registo criminal civil, os quaes serão extral lidos dos processos 0111 q li • se fizer applícação do codigo penal ordinario ou de disposiçõ s do codigo do justiçn militar igualmente previstas n'aquelle codigo.
§ 1.0 Os indivíduos que tiverem sido adrnittidos nos
hospicios ou rodas reputam-se nascidos na comarca onde
existirem os estabelecimentos
em que foram recolhidos.
§ 2.° Os boletins relativos a pcetuguczcs
nascidos no
estrangeiro
ou nas colonias, a estrangeiros,
ou a estrangciros naturalisadoa,
a indivíduos dc naturalidade
desconhecida ou duvidosa, que forem condemnados na 2.11 c
divisões militares,
serão remettidos lí secretaria
da relação
do Porto; os que forem eondenmados na 1.11 e 4. à divisões
á secretaria
da relação do Lisboa, com excepção dos que
pertencerem
a corpos estacionados no archipelago elos Açores e na Madeira, que serão enviados ú. secretaria da relação de Ponta Delgada.
Art. 230.0 Nos -boletins serão indicadas, por extracto,
as seguintes decisões:
1.0 Despacho do general de divisão, mandando responder a conselho de guerra;
2. o Senteuçu de condemnação
em conselho de gllerra
passada cm julgado;
3:' Accordão do tribunal superior de guerra e marinha,
confirmatorio de sentença de La instnneia ;

a.a
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4.° Sentença que applique amnistia, perdão, cornmutata~rtO ou diminuição
de pena.
Art, 24:0.0 Os boletins, em papel almaço, terão as indicações impressas,
com a forma e dimensões designadas
110 modelo H.O 50, e deverão conter os seguintes
esclarecimentos:
1.0 O nome da pessoa a quc o boletim disser respeito,
e alcunhas, tendo-as;
2. o Os nomes dos paes, indicando-se
se Sr1.O vi vos ou
mortos;
3.° O dia, mez c armo do nascimento;
'L ° O logar do nascimento,
com designação da freguezia, concelho e distrieto, e o ultimo domicilo ;
5.° Estado;
G. ° Profissão anterior ao alistamento militar, posto, numeros, companhia e corpo, na data do crime;
7.° Signaes caractcrist icos ;
, .0 Extracto
das deci ões a que se refere o artigo anterior.
Art. 24:1. o Verificada qualquer das decisões mencionada 110 artigo 230.° d'e ·te regulamento,
promotor de
justiça fal'iL com que o secretario
organise e rernetta ao
seu destino o 1"0 pectivo boletim, rubricado pelo auditor,
o datado e assignado por elle secretario.
§ unico. Os boletins serão simplesmente acompanhados
de uma nota de remessa (modelo
I), a qual será devolvida, com nota de recepção competentemente
assignada,
para ser junta ao processo a que respeitar,
Art. 242.° Quando qualquer decisão ou julgamento comprch ndcr mais de um individuo,
deverão ser organisados boletin separados, mencionando-se
em cada um d'elles os nomes dos outros cc-réus e os logares do sen nascimento.
Art, 2-:1-:1.0 Verificando-se, durante o processo ou depois
do julgamento,
não er exacta a duclnraçâo do accusado ,
em relação ao Jogar do SeU nascimento, o secretario lançará
no boletim, ao lado da naturalidade,
a nota de duvidosa,
\' o enviará ao n-gi to cstuhcl cido da respectiva relação.
unico.
c posteriormente
se conhecer o verdadeiro 10gar da naturalidade,
será o boletim rem ttido a quem competir com a. corrcepondcuto
de [araçào.
Art. 24:4.° Enviado qualquer boI tim ao reeisto compet ntc, e conhecendo-se
post -riormeute qm' o individuo a
que resp ·ita duo
nome supposto, organisar-se-ha
outro
boletim com o verdadeiro nome, para ser archiyado, lal1~an(lo-se n'elle a devida nota de rcfer '!lcia.
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SECÇÃO V
Deveres e attribuições especiaes como inspeotores
do arohivo
Art. 245.° Ao promotor,
como inspector do archivo do
tribunal, dos registos e expediente,
nos termos do n.? 3.°
do artigo 230.° do codigo de justiça militar, cumpre-lho
vigiar quo o secretario
desempenhe
os deveres prescriptos pelo artigo 237.° do mesmo codigo, e exigir d'elle:
1. ° Que tenha, sob a sua guarda, os processos pendentes, durante o tempo que estiverem
na secretaria
esperando os termos a seguir, e lhe dê o respectivo andamento
logo que findem os prasos legaes e as diligencias de que
dependerem;
2.° Que lavre no processo os termos de data, conclusão,
entrega c juntada,
com o dia, mez e anno, por extenso,
em que esses actos tiverem lagar;
3.° Que certifique nos processos ter ou não offectuado
as intimações ordenadas na lei e as diligencias mandadas
'Superiormente,
declarando
o motivo por que o não fez,
dada esta hypothese ;
4. ° Que na casa, «estado do processo», do livro, modelo
n.? 3, de que trata o artigo 13.° d'este regulamento,
se
especifiquem
todos os termos que seguir o processo, com
as respectivas
datas d'esses termos c da expedição de deprecadas,
com declaração
da auctoridade
a quem forem
dirigidas c pras os marcados;
5.° Que todos os livros da secretaria e promotoria estejam escripturados
em boa ordem e em dia;
6. o Que extraia e entregue com promptidão as certidões e copias que lhe forem ordenadas pelo promotor,
quer por acto próprio d'este, quer a requisição do dcfeuSOl', qller a requerimento
ela parte;
7.° Que lhe participe qualquer falta ou omissão elos empregados da secretaria, a fim de se providenciar;
8. ° Que lhe entregue os mappas e elementos que for m
ncccssarios
para a formação da estatistica criminal e j udicial mili tal'.
Art. 246.° O promotor de justiça é obrigado a satisfazer a todas as requisições do serviço publico qUG lh forem feitas por qualquer auctoridade
publica, civil ou militar, e pôde reclamar el'ellas a satisfação
das que lh«
dirigir no interesse elo mesmo serviço.
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SECÇÃO VI

Deveres e attribuições especiaes como officiaes
da estatistica
Art. 247.° O promotor de justiça, em vista dos clemcntos fornecidos pelo secretario do respectivo conselho, formará o mappa da estatistica criminal, conforme o modelo
n.? 52, e o do movimento dos processos conforme o modelo
n.? 53, referidos ao anno civil anterior.
§ 1.0 Com o mappa (modelo n.? 52), da estatística criminal, será igualmente formado um outro mappa contendo
os nomes dos officiaes julgados em conselho de guerra, com
a dosignação dos corpos a que pertencerem,
c se foram condemnados ou absolvidos.
§ 2.° As praças pertencentes
ás guardas municipaes,
embora tenham sido transferidas
para os corpos do exercito a fim de responderem
em conselho de guerra, por crimes eommettidos nas mesmas guardas, sedo incluídos no
mappa (modelo n.? 52) na casa respectiva.
Art. 248.· Estes mappas, acompanhados
de um relatorio do serviço do tribunal,
feito pelo promotor, serl'io enviados AO respectivo general conimandante da divisão até
ao ultimo dia de janeiro de cada anuo.
§ 1.0 No respectivo relatorio indicará o promotor as duvidas que no tribunal se iverem suscitado sobre a intelIigencia das leis criminacs
e de processo, e as alterações que entender convenientes
para se melhorar a legislação.
§ 2.° Tanto os mappas como os relatorios serão pelos
generaes enviados :i secretaria da gucrra, acompanhados
das reflexões qu' o' generaes entenderem
opportnoo fazer
sobre o relatório do promotor e mappa::\ da estatística criminal e do movimento dos processos.
SEC\:\O

Deveres o attribuições

VII

espccíaes em tempo de guerra

Art. 249.° Os promotores
de justiça nos conselhos de
guerra e tubelccidos no quartel general elo com mando em
eh ·fe do exercito, uns divisõc
mobili ada, nas divisões
ou forças militar '8 operaudo isoladamente,
nas pra~as
investidas,
sitiadas ou bloqueadas, são, unicamente, os rcpresentantes
do ministcrio publico.
Art. 2óO.o As funcçõcs de promotores d justiça serão
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exercidas por officiaes, para osso fim nomeados, pelo commandante
em chefe do exercito, pelos commandantes
das
divisões mobilisadas,
pelos commandantes
das divisões ou
forças militares operando
isoladamente
e pelos governadores ou cornmaudantes
militares
de praças investidas,
sitiadas ou bloqueadas,
de entre os officiaes de qualquer
situação, em serviço n'essas unidades ou pontos fortificados.
Art. 251.° As funcções de promotores
de justiça não
dispensam
os officiaes, para isso nomeados, dos deveres
que lhes foram impostos, pela natureza
das commissões
que exercerem.
Art. 252. ° As disposições contidas nas secções antecedentes d'este capitulo, serão observadas,
quanto passivei,
pelos promotores de justiça, em tudo quanto for compativel com a natureza
especial do processo em tempo de
guerra.
CAPITULO II
Do promotor de jnstiça no supremo conselho
de jnsti~1\ militar
SECÇÃO

UNICA

Deveres e attribuições gerae s e especiaes
Art. 253.° O promotor de justiça militar, perante o supremo conselho ele justiça militar, alem do que está disposto no artigo 254.° do codigo de justiça militar, regu.
lar-se-ha pelas disposições
dos artigos antecedentes
em
tudo quanto possa ser-lhe applicavel,
attcnta a indole do
tribunal junto do qual funcciona.
Art. 254.° Nas hypothcses
previstas
no artigá 300.°,
n. os 5.0 o G.o, do codigo de justiça militar, a noticia dada
no tribunal pelo promotor dc justiça será feita em fórrna
de promoção ou requerimento,
desenvolvendo
os factos
com todas as circumstancias,
concluindo por pedir a suspensão das sentenças inconciliaveis,
e que se passem as
ordens competentes
para os processos subirem ao tribunal.
§ unico. Alem d'esta promoção o promotor, na sessão
plena do tribunal, allegará oralmente o que for de direito
em face dos processos.
Art. 255.0 Similhantem
nte procederá
o promotor do
supremo conselho do justiça militar, na hypoth se do ar.
tigo 300.°, 11.0S 7.° e 8.°, do codigo de justiça militar.
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Art. 256.° Quando por effeito de recurso for annullado
qualquer processo e mandado julgar em tribunal diverso
d'aquelle de que subiu, o mesmo promotor enviará 11.0 promotor do conselho de guerra de que se recorreu copia authentica do accordão respectivo, fazendo-se por ella os
averbamentos no livro respectivo.
CAPITULO III
Disposições

geraes

Art. 257.0 Ficam por esta fórma derogados os regulamentos de 23 de outubro de 1879, o de 19 de novembro de 1880 e o de 25 de abril de 1895.
Paço, em 24: de dezembro de 1896. = Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro = João Ferreira Franco Pinto Castello
Branco = Antonio d' Azevedo Castello Branco = José Esteoão de Moraes Sarmento = Jacinto Candido da Silva.
José Estevão de Morae« Sarmento,
Está conforme.

o

direotor geral,
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MODELO N.o 4

Declaração recebida por algum dos militares encarregados
de formar os corpos de delicto
Aos ... dias do mez de .. , de mil oitocentos ... pela uma hora
(la tarde e n'este quartel de ... , onde está alojado o regimento
de ... , perante mim F...
(coronel commandante, capitão de inspecção, etc.) do mesmo regimento, compareceu P .. , (nome, profissão e domicilio) pedindo- me lhe recebesse uma declaração, que fez
pelo modo seguinte:
Que, achando-se em sua casa, rlue é junto áquella em que habita
F ... , musico d'este reg imento, ouvira o som do vozes de duas pessoas, que lhe pareceu altercurem, e pouco depois rumor pronunciado, como se das palavras houvessem passado a vias de facto,
cessando mais tarde () rumor, mas ouvindo-se gemidos; que descendo então á rua vira saí r precipitadamente
da escada da casa em
questão li F ... , tnmbem praça d'este regimento, a quem se In dirigir para lhe perguntar se havia occorrido alguma cousa, porém, este
o afastou violentamente
c seguiu na direcção do aquartelamento.
Que subira então a escada e encontrando a porta do quarto em
que habita F ... apenas cerrada, abriu-a e viu no chão, banhado
em sangue, o dito seu vizinho, parecr-ndo-lhe que, do que ouvira e
víra, se devia concluir da existcncia de um crime, viera immediatamente fazer esta declaração, emquauto outras pessoas, que o segniram áquelle local, tentavam ministrnr algum soccorro urgente.
E fazendo-lhe a leitura do presente termo, persistiu em quanto
dissera
assignou eommigo. (Se não podér ou não soube!' escreve!',
faça-se a declaração.)
O offícial,

F._.

o declarante,
F ...
As testemunhas,
}'

.

F

.

Nota. - 'e o dcclurante trouxer eomsigo testemunhas,
tomados 08 seus nomes, moradas, etc., procedendo-se
dispõem os artigoa 51.0 e 52.0 d'este regulamento.

ser-lhe-hão
logo como
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Regimento de eavallaría n."
4. a Companhia
III. mu e ex.mosr.
Participo 8 v. ex.' que o soldado F ... , n." ... d'esta companhia,
e n.
de matricula, se ausentou do quartel, sem licença, hontem, pelas cinco horas da tarde, apresentando-se
hoje voluntariamente pelas oito horas da manhã.
Passando-Jhe
revista aos artigos do seu fardamento, deixou de
apresentar os seguintes:
O

•••

Um capote, distribuido em ... , na importancia de ..•..
Um calção, distribuido em •.. , na importancia de. . . . . .
Um par de calças de linhagem, distribuidas em _.. , na
importancia de. • . . . . . • . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . .

/;
{,
~

Cumpre-me mais participar
a v. ex.' que o soldado F ... já respondeu em conselho de guerra, c foi condemnado por ter alienado
artigos do seu fardamento.
O facto commettido pelo referido soldado constitue um crime previsto pelo artigo 143.° do codigo de justiça. militar.
As testemunhas sâo :
L' F

.

2.' F
3.' F

.
.

lll.mo e ex.mo sr. commandante
Quartel, em ... de . .. de

do regimento

de cavallaria

O commandante

n. o ...

da companhia,

F ...
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MODELO N." 6

2. Divisão militar
U

Mandado para a ineommunieabilidade do réu
passado pelo auditor ou por um offieial que lavre um auto
em flagrante delicto
O juiz

auditor

F ... , junto do conselho de guerra

(ou) F ... , capitão

dc tal corpo, legalmente

a um auto de corpo

de delieto,

d'esta divisão

nomeado para proceder

de que resultou

a prisão de F ..•

(nome, gratluação e corpo);
Attendeudo
nicasse

a que seria prejudicial

com F .. , e ... , igualmente

(ou) qualquer
Julga

ao descobrimento

ao mesmo P ... , actualmente

o pcrmittir

mandante
ao serviço

publico

•. , de ...

evitar

(ou) Quartel,

previne,

da .. , (ou) ...

tal communicação,

ncccssarias

do conselho

na prisão:

como effectivamcnte

da casa de reclusão

as provideucias
Auditoria

presos (ou) com seus parentes

pessoa alem dos empregados

dever prevenir,

da verdade

preso em ... , que commu-

ao sr. com-

que é conveniente
e espera que tomará

para este effeito.
de guerra

em •..

da ...

de .,.

divisão militar,

de ..•

(Assignatura.)

•

•..

de
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3.a Divisão militar
Mandado para suspender a incommunicabilidade

o juiz

auditor

Attendendo

F •.. , junto

do conselho de guerra

a que cessaram

íncommunicabilidade

as circumstancias

divisão:
a

preso

em ... , declara

que cessa desde já a requerida

incommunicabilidade,

podendo per-

mittir-se-Ihe

com qualquer

a communicação

mente com aquella
Auditoria,

de F ... , actualmente

d'esta

que exigiram

a quem encarregar

etc., de '"

pessoa,

e principal-

a sua defeza.

de .• ,
(Aasignntura.)

1." Serie
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MODELO N.· 8

1.a Divisão militar
Auto de exame de corpo de delicto directo
Aos ... dias do mez de •.. de mil oitocentos ,., n'esta cidade
de Lisboa c por declaração que me foi feita por F ... (nome, estado, profissão e morada) (ou) informado pela voz publica de um crime de homicidio que acabava de se perpetrar
na pessoa de l" ... ,
musico de segunda classe do regimento de infauterla n,· ... , e praticado na sua mesma residencia, rua de ... , numero ,." andar,
fr gnczia de ... ; por ser em flasrrante delicto c não terem ainda
concorrido as justiças ordinarins, vim immediatamentc
a este local
acompanhado:
1.0, por l~... , primeiro sargento n.v ' .. da ... companhia do mesmo regimento, que este escreve porante mim; 2,·, de
varies cidadãos ao diante nomeados, morndores n'esta mesma rua;
3.·, por F .. , e P ...• cirurgiõe» mór e njudaute do regimento (ou)
por p, .. , cirurgião civil (quando seja em terra que nào haja mais)
por não haver outro na localidade, nem dentro de um raio de 5 kilometros (ou) por F .. , e F ... , nomeados COl110 peritos, }Ior não haver aqui, nem a 15 kilomctros em redor, outros hnhilitados, e lhes
deferi juramento aos 'antos Evangelhos, sob o cargo do qual prometteram dizer a verdade cm HIU1 alma e couscicncia e conforme
os conhecimentos esp eiaes que possuem de quanto observarem no
exame a que vão proceder.
'I'odos os presentes verificámos que a porta que dá cntruda para
o quarto em que nos ncbãmos se encontrou aberta; que as cadeiras
estão afastadas do logar em que habi tualmente se colloeam ; que o
sobrado cstá coberto de sangue, em grande parte coagulado, c em
cima d'olle c sobre o lado esquerdo, prostrado o corpo, que se reconheceu ser de F .. " musico de segunda classe do regimento n.s ...
e aqui morador, tendo junto de si uma navalha de ponta e mola, da
qual me apoderei, assim C0l110 dc um botão amarello, dos do pequeno padrão, quc encontrei 110 chão, parecendo, pela inspecção do 10gar, que ao cri III(' precedeu lucta entre o agente e paciente do delicto. E como a voz publica aflirmllYa que pouco untes entrára n'esta
habitação J+' ••••
aprendiz do musica do mesmo regimento, ordenei
que foss conduzido à minha pr sença, se acaso se cnl'OntraHse.
D 'pois do qu , pasHando 08 peritos a fa~l'r exame cadaverieo, e
prol'edendo ás observações tClldeJ1te.~ ao apuramento da verdade,
declararam o seguinte:
(Transcrever <, narração dos peritos, indicar () ,qene1'ode mm·te, e
se uta procf.dw necessariamente dos j'el'imento8 feitos, (tu se proveiu
de ci1'cumstancia8 accessorias, e.~pl'.cificancloq/lanto encontrarem digno
de menção.)
O oAicial.
P ...
Os flll'ultativos,

(I

}

.

P

.

escrivão,
F ...
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E por conseguinte, attcndendo a que a causa da morte é conhecida e nào depende de nenhuma outra analyse, declarei que se podia proceder á inhumação segundo 08 preceitos dos regulamentos
administrativos
(ou) attendendo a que a verificação da causa provavel da morte requer outros meios e agentes, e que não póde revelar-se pela simples inspecção ocular e meios ordinarios, mandei
suspender o enterramento
e transportar
o cudaver para o hospital
militar de ... (Se o suspeito auetor do cJ'im~foi preso, será conduzido ao local em que se faz o corpo de delicto e abi, e na presença do
cadaver, lhe fará as primeiras perquntos). Intimei a F ... , que aqui
veíu conduzido, para que me dissesse ..• ao que respondeu perante
as testemunhas presentes ...
Perguntado
se reconhecia por sua a navalha que lhe mostrei e
que se encontrára .. , respondeu ... E Dotando-lhe que lhe faltava
o terceiro botão no jaleco de policia e perguntando-lhe
se sabia
onde e quando e perdêra, respondeu ... ; mas confrontado a quelle
que fôra achado com os outros do mesmo jaleco, se notou ser em
tudo igual. Perguntado,
etc ....
E havendo-lhe indicado que deveria assignar as suas respostas, recusou-se a fazel-o (ou, assim o
fez).
O official,

F ...

o delinquente,
F ...

o escrivão,
F ...
E em seguida passei a informar-me
das demais circumstancias
do delicto, seus antecedentes,
modo por que foi commettido, e de
quaes seriam os seus auetores ou cumplices, ouvindo as pessoas que
este aasignam, F ... , F ... e F ... , aos quaes deferi juramento aos
Santos Evangelhos,
sob o cargo do qual prometteram dizer a verdade e nada mais que a verdade do que soubssem;
disse F ... :
(TOII1lam-se declaraçõe8 verbae. e 8ummarial do. que podem ter conheeimento directo e indirecto do delicto, dOI visinho8, dOI areado, e mum.o 1i08 parente8,' a88ignando todos as 8Uas dl!claraçõe8 e fazendo-se
ml'nçllo no. casoe de impo sibilidade ou de recusa. Se se encontrarem
ClI arma, ou oldeeto8 que pareçam ter servido para o commettimento
do crime, o official opoderar-se-ha d'ellel, de8creverá o seu e,tado e
fará de tudo menção)
O official,

F ...
A testemunha

(ou declarante),

F ...

o escrivão,
F ...
E porque em resultado dc todos estes exames e declarações se
verifica a existeueia de homicidio commettido com 3S círcumstaneias referidas, e a suspeita de que F ... seja o delinquente ordenei
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que ficasse recluso, sendo immediatamente remettido ao quartel
general da divisão (ou do governó da praça, ou do commandante do
Beu regimento, ou do destacamento, ou ... ) em execução do artigo
334.° do codigo de justiça militar.
E de tudo quanto narrado fica, fiz lavrar o presente auto, escripto por F ... , primeiro sargento do regimento D." ••• , que serviu
de escrivão, e vae por mim assignado com os facultativos, declarantes e testemunhas, depois de a todos ser lido. E eu F ... , o
escrevi e assigno, dando minha fé de que tudo se passou na verdade conforme n'este auto fica referido.
O offieial,
F ..•
O escrivão,
F ...

N. B. Faça·se menção d'aquelle que não souber ou nâo podér
asaignar. Cada meia folha é rubricada pelo encarregado de formar
o auto.
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1.a

Divisão militar

Auto de exame de corpo de delicto directo
(Dada a mesma hypothese de fiaçrante delicio e hacendo tambem
pal·ticipação, mas não sendo o crime de homicidio e sim deferimentos,
observar-se-ha o mesmo modelo antecedente até á occasião do juramento aos peritos, e depois):
Em seguida e sempre acompanhado
das mesmas pessoas, passámos á alcova de F ... , que encontrámos
deitado na cama com as
roupas d'esta e as do corpo ensanguentadas,
e lhe ordenei que me
narrasse as cireumstancias do crime de que fôra victima; respondeu
elle que ... Apresentei-lhe
a arma encontrada,
á vista da qual
disse .. , Mandei então entrar F ... (o delinquente, riO caso de já I'Stal' preso) e pcrguntci
ao ferido se o reconhecia' como auctor dos
ferimentos que recebêra, ao que respondeu
E perguntando
ao
delinquente se reconhecia o ferido, respondeu
Perguntando-lhe
se reconhecia por sua a arma que ali fôra encontrada, respondeu
... Perguntando-lhe
mais as causas por que praticára ... , etc.
E havendo- lhe indicado que devia assignar as suas respostas, recusou-se a fazel-o (ou, assim o fez).
O official,

F •..

o delinquente,
F ...

O escrivão,
F ...
E tendo deferido o juramento aos Santos Evangelhos
a F ... e
F ... , cirurgiões, etc., sob o cargo do qual promctteram dizer a verdade em sua alma c conscieucia
c conforme os conhecimentos ospeciaes dc sua profissão, de quanto observassem
no exame a que
íam proceder (se 08 facuitaiiuo« [á tivf.88em feito o exame e soccorrido
o ferido, dir-se-ha depois do juramento):
que haviam já prestado os
SOCC01'l"0S da sua arte, e a quem requeri
fizessem o seu relatorio
com todas as circumstaucias
concomitaut
s e consecuti vns, declarando a séde das feridas, a espécie, a extensão, profundidade, gravidade, instrumento com que deviam ter sido feitas e consequ ncias presumiveis
da duração da doença e de incapacidade
dc trabalho pessoale por elles foi dito. (Segue· se o relatorio dos periios.)

O official,
F ...
Os peritos,

J!' ..
F ...

o
E em seguida passei a informar-me
(Conclue como o antecedente.)

escrivão,
F ...

... , etc.
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Norma em que o agente de policia judiciaria militar
solicita permissão
para entrar n'um estabelecimento publico
1<' •••

(posto e regime:nto), agente

Vista

a doutrina

eon iderando
(profissão,

que resulta

morada)

em tratamento

que um individuo

(administrador

do concelho, ou chefe de policia, ou

no referido

ahi

proeedt-r à prisão do accusado

Peita

est:tbelecimento,

oitoccntos

a execução d'esta

11'e-ta cidade

do cri-

em .. ,

do hospital, etc.) lhe seja concedida

deI' a uma bU.!lcae apprehensão,

c

dc nomc A ..• , actualmente

civil dc ... , é tido como culpado

entrar

ao seu alcance

militar:
militar,

que foram feitas por F ...

na pessoa de B ... , residente

Solicita do ..•

SI'

de policia judiciaria

335.0 do codigo de justiça

das declarações

no hospital

me de homicidio
administrado)'

do artigo

permissão

para

hoje às .. , horas

do dia, para

A ... , (01t, pam

ahi se pl"lJce-

eic.) facilitando

por todos os meios

diligencia.

de ... , aos ...

dias do mez de ..•

'"
O ofticial,

.F ...

de mil
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Aviso á auctoridade judicial para uma diligencia
de busca ou apprehensão
F ... (posto e regimento), agente de policia judiciaria militar, instaurando corpo de delicto pelo crime de ... , sendo informado de
que em casa de F ... , morador na rua de '" d'esta vllla de '"
existem alguns papeis e objectos que servem para prova do crime
de que se trata, previne o meritissimo ... (indicaç(lo da anctoridade
judicial da localidade) para os effeitos do artigo 336.· do codigo de
justiça militar, e artigo 914.° da novíssima reforma judiciaria, de
que hoje, por duas horas da tarde, se ha de proceder a uma busca
na casa particular do referido F ... , para se examinarem e apprehenderem todos os papeis e objectos que forem achados na dita casa
e tiverem relaç40 com o crime de .. , em que se acha indiciado
F...
Feito n'esta villa de "',
toeentoa

aos '"

dias do mez de ... de mil oi-

.••

O official,
F ...

L" Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 27

1001

MODELO N.· 12

Auto preliminar

á

busca e apprebensão

Aos ... dias do mez de ..• de mil oitocentos ... , n'esta cidade
de ... e quartel do regimento de ... , constou ao official nomeado
para formal' corpo de delicto pelo crime de ••. , que em casa de
F ... (a), que se diz ser o que perpetrára o referido crime, pelo
qual se principiou a instaurar corpo de delicto aos '" dias do mez
de ... (ou pelo qual crime se formou COlpO de delicio .. .], existiam
alguns papeis e objectos quc servem para prova do crime de que se
trata, havendo para isso algumas rasões de suspeita a saber (aqui
se declaram 08 motivos e raeõee da euspeiia}. De tudo isto mandei
formar este auto de declaração, assignando commigo o segundo sargento F ... , escrivão do corpo de delicto.
O official,
F ...
O escrivão,
F...

(a) Qu..ndo .. base .. é ela c..... de ouIra pellc .., deve

r..zer·oe e•• a decl ..r..çl0.
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Auto de busca e apprehensão
Aos .,. dias do mez de ... de mil oitocentos , .. , n'csta cidade
de .' , e morada de F '" (aqui se declara a denominação do local
oú )'ua em que fie fue a diligencia) onde cu, P .. ,' capitão do regimento .. " na qualidade de agente da policia judiciaria
militar,
vim, bem como o meretíssimo jniz ele direito da comarca (ou auctoridade Judicial da localidade), as tcstemunhas
P .,. e P _. " c escrivão F , .. , primeiro sargento "" a fim dc se proceder li busca
e apprehensão de todos os papeis e objectos que forem achados na
dita casa, e tiverem relação com o crime de . _" em que se acha
indiciado P .,. Alá, na presença de todas as pessoas mencionadas,
e do mesmo accusado (ou do procurador ,P , ' " nomeado pelo R.
para este acto, ou á reuelia), mandei EC procurassem e exnminusaem
os papeis ahi existentes, para serem apprehcndidos
os que dissessem respeito ao crime; e, em resultado d'essa diligencia, foram apprehendidos os seguintes papeis e objectos: (aqui se declara todos
os papeis e objectos apprehendidoe, seu numero e qualidade). E logo
eu, P ... , ordenei que os papeis apprehcndidos
fossem rubricados
pelo R. (uu procurado" do R., ou por uma das testemunhae, quando
011 réus não podem
ou não querem assiqnar, ou a dili!Jencia se faz á
revelia, mas deve declarar-se no auto o mo/iro pm- que os papeis são
rubricados pela teetsmunlia], o que effectívumonto
se cumpriu (e quando o R. reconheça alqun« papeis como seus, se dirá em seguida): e
n'este neto foram pelo H. reconhecidos COlHO seus os papeis e objectos seguintes: (declara-se I]uaes sejam, Sett numel'O e qualidade). O que
depois de tudo feito COlHO uarrado fica, dei por concluida esta diligencia, lavrando-se o presente auto de busca e apprehensão, quc
vao sei' junto ao processo respectivo, escripto por P .. " que serviu
de escrivão, e vae por mim assignado, com O meritisaimo juiz de direito (ou auctoridade que aseieti» á diligencia), H, (ou procurado)' do
R.), testemunhas P ,., c F _.. e escrivão. (Se alguma das lestemunhas, o 8. ou leu procurador uno quizer, ou não podér assiçuar,
se fará d'isso menção no uuto.)
O oftieial,
j" •••

O juiz,
J". "
Primeira

testcmuuhn,
].

....

I"eg-untla tcsteiuunhu,

1·'..•

o escrivão.

....

}
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Deprecada para diligencia de busca
Em nome de Sua Magcstade
P ...
visão

(2)08tO

militar,

commandante

e reqimento),

El-Rei :
agente de policia judiciaria

ao meritissimo
militar

auditor

de ...

da ..•

delicto a que estou procedendo,
ca, na CaRIt de F ...
Esta diligencia

n'csta

(indicar

se obsetvará

I\OS

papeis

que se está instaurando,

são o

1.. Transcret:er liueraimente

F ...

pelas testemunhas
c que constam

n'esta vil-

(irmão, primo,

08

pontos rt que as testemunhas se re-

ferem, sobre

sam derra/ltar luz sobre o facto criminoso.

eristeneia

de papeis ou outros objectoe que

que seja a diligencia,

(ou local de onde se enviaI·) dentro
em harmoniu

365.° do codigo d justiça

que devem ser-

seguin teu :

2."

da recepção,

comarca.

e outros objec-

do corpo de delicto

etc.

E cumprida

(ou

F ... , d'essa comarca.

li diligencia

(t

d'essa

com o crime de ••. praticado
ser autor

de •..

a um auto de bus-

o nome e profiseão)

Os pontos de factos allegudos
vir de fundamento

di(ou)

no corpo de

(' quartel

proceder

em relação

la (ou local) e de que se presume
amigo, etc.) do indicado

da verdade,
villa

necessidade

tos que possam ter relação

na ...
militar

:

Paço saber que, para melhor indagação
local) se torna de urgente

divisão

será devolvida
do praso

a este quartel

e dilação

com as disposições

1)08-

de dez dias

do ~ 1.0 do artigo

militar.
O official,
.F ...

() escrivão,
P ..
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La Divisão militar
Auto de corpo de delicto indirecto
Aos '" dias do mcz de ... de mil c oitocentos ... , n'esta cidade
de Leiria e quartel do regimento de caçadores n.v 6, constando ao
commandante d'estc regimento a, participação
dada por F .. " capitão commandante
da 2.· eompanhia do 1.0 batalhão, contra o sol
dado da mesma companhia e batalhão n.s 57, José Fernandes,
e
1:303 de matricula, por este ter subtrahido ao ~cu camarada Antodio Rafael, n.s 114 da. companhia e 1 :3H3 de matricula, c igualmente
soldado d'este batalhão, de dentro da caixa em que os tinha deixado,
cinco mil réis em dinheiro, alcm de outros objectos de seu uso; e
ordenando-me o mesmo commandante do dito corpo, que procedesse
a auto de corpo de delicto, fiz comparecer perante mim F ... , capitão do mesmo regimento, hoje de inspecção, c do primeiro sargento
F - .. , por mim nomeado para servil' de eseri vão, o referido soldado
José Fernandes, o qual se ~ueixou de que hontem, emquanto estivera de guarda na cadeia d esta cidade, lhe haviam tirado da sua
caixa dez meias corôas de prata, moeda nacional, um par de calças
do uniforme e duas camisas de algodão cru, e por isso requeria se
procedesse contra o auctor do furto: o que sendo por mim ouvido na
presença das testemunhas abaixo nomeadas, lhe deferi o juramento
aos Santos Evangelhos, para declarar o valor dos objectos subtrahidos, ao que o mesmo queixoso satisfez, declarando sob o cargo de
seu juramento que os referidos objectos valiam a quantia de sete
mil setecentes e quarenta réis (7$740 réís),
O officíal,

1? ..
O queixoso,
F ...
As testemunhas,
F .
F .

O escrivão,
F ...
E logo sendo presentes P ... e F ... (08 que mai« rasão Uem para
Baber, e que devem comtar do rol da participação do commandante
da companhia) que mais conhecimentos
tinham do oceorrido, aos
quaes defcri o juramento aos Santos Evangclhos, sob o cargo do qual
os intimei a declarar-me tudo quanto sabiam o respeito do modo,
tempo e logar em que a subtracção fôl'a commettida, seu auctor ou
auctores, bem como mc indicassem os nomes de quaesquer outros
que verosimilmente
conhecessem a vcrdade. E sendo perguntado
F... disse •.. (Escrevam-Be todas as perfjunla8 que forem feita» e cu
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reepoetos a ellas dadas; e inquiram-se uma após outra, escrevendo as
declaraçõe8 e assignando cada testemunha separadamente como nos moâelo»anteriores}.
E de tudo quanto narrado fica ...
(Encerrar como

n08

antecedenttl.)
O officiaI,
F...
O escrivão,
F ...
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Deprecada para inquirição de testemunhas
durante o corpo de delicto
Em nome de Sua Magestado
P, " (posto), agente
ao meritíssimo
militar

de ,.,

El-Rci :

de policia judiciaria

auditor

na .. , divisão militar,

da , , . divisão militar

(ou) ao commandaute

:

Faço saber que, no auto de corpo de delieto a que perante
se está procedendo,

se faz necessário,

que sejam inquiridos

para conhecimento

como testemunhas

F, " e F, , , (indicar a pro-

fiseão, estado, reeidencia) todos residentes

n'essa jurisdicção

bem do serviço publico mandará

intimar

para

os seguintes

as inquirir,

não só sobre

queixa (ou pm'ticipação)

as referidas
factos

que serve de fundamento

; e para

testemunhas,
constantes

mas também sobre as declarações

tas por algumas

que já depozerain.

peeificarão

da

ao corpo de de-

lieto que se está instaurando,
testemunhas

mim

da verdade,

fei-

(Em seguida se

I:S-

os factos constantes da queixa ou 2)articipação, e bem as-

sim quaesquer declamções

feitas pelas testemunhas

e sobre as quaes

convenha exa,'ar novos depoimentos)
E cumprida
n,'1

14.)

que seja a diligencia,

,. (Encerra-se

como no modelo

1.' Serie
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Auto de inquirição de testemunhas
Aos .. , dias de mez de .. , de mil oitocentos ... , n'esta cidade
de ... e quartel (ou local) de ... , sendo presente ao commandante
do regimento de '" a carta de inquirição, vinda da ... divisão militar, ácerca de um corpo de delicto que ahi corre e pende seus
termos, pelo crime de ...• e eiu que são produzidas como testemunhas F... e F ... , actualmente
pertencentes
fi este regimento;
c
ordenando-me o mesmo eommnndante do dito corpo que procedesse
á referida inquirição com as formalidades legaes, observando-se as
prescripçôes da lei. fiz comparecer perunte mim F .... capitão do
mesmo regimento, e do segundo sargonto F ... , por mim nomeado
para servir de escrivão. as testemunhas referidas (a) que' foram chamadas pela ordem respectiva. Sendo perguntada
a primeira disse
chamar-se F ... (nome, sobrenome, posto, nu17trro, etc., o!~profissão,
idade, estado, residencia), d vidamcnte ajuramentada
em forma legal, e aos costumes disse nada. E perguntada
ácerca de '" (objecto
sobre que tem de ser inquirida, e que consta da caria respectiva) disse
(segue o seu depoimento). E mais nào disse, e, lido o seu depoimento,
o achou conforme, ratificou e vae aasignur (ou, e não assigna por
di:lll' não saúer escrecer),
O ofrieial,

F ...
•\. tcstemunlra.

F ...

o cserivão,
.P ...
Hendo perguntada

a segunda

testemunha,

etc., etc. (e assim sue-

ces8ivamente até serellL todas inquiridas}.
Por esta fôrma dei por concluido este auto de inquirição, que vae
por mim assignado, com as testemunhas, depois de a todas ser lido.
E eu F ... , o iscrevi e aS8iguo, dando minha fé de que tudo se PIlAHOU na verdade
«onfonue u'este auto fica referido.

o official,
F ...

o escrivão,
F..

(o Quando Mo t,llc"1Ilunhn. nÃ.o forem mltttnres,
dir·"c·ha: .n. tcstemunha8
)'tlf\'.
riua., r,'.idpnt(·" n'(·sta. j'ldadc, ct<'l'oh de prevíamem
illthuadas p la ~uctoridad6
dvll cornpr-tente a qu ..m se rl'fluert'u t· ... a tliUg€'ndll e ,
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Auto de exame de sanidade feito antes de principiar
o summario
A08 .. , dias do mez de .. de mil oitocentos ... , n'esta cidade
de '" e quartel (hoBpital ou local onde se proceder a exame] do regimento de ... , onde eu F ... (graduação) vim, acompanhado de
}' ... , primeiro sargento ... , por mim nomeado para servir de escrivão, e dos peritos F... e F ... , devidamente intimados, a08
quaes deferi o juramento aos Santos Evangelhos, 80b o cargo do
qual os encarreguei a que, com boa e sã cousciencia, procedessem
ao exame na pessoa do queixoso, F ... que também se achava presente, e declarassem com verdade o estado em que ao presente se
achava em relação ás o1fensas corporaes que lhe foram feitas e constam do exame e corpo de delicto directo a fi.... que n'esse acto
lhes foi lido, e se das mesmas lhe resultou aleijão, deformidade ou
vestigio permanente, e impossibilidade de trabalhar, e por quanto
tempo; e elles, recebendo o juramento, assim o prometteram cumprir, e entrando logo no exame, na minha presença, do escrivão e
das testemunhas abaixo nomeadas ti assiguadas, findo eIJe, fiz raro
a declaração scguinte: (legue-8e o parecer do. perito.). E por esta
fórma dei por eoncluido o auto de exame de sanidade, que vae por
mim asalgnado, com o examinado (eabeudo e.crever), com os peritos
e com as testemunhas prcsenciaes e idoneas F ... c F. .. E cu, escrivão, o escrevi e 1U181gnei.
O officíal,

P ...
Examinado,
F ..
Peritot,
L' .
F .
Testemunhaa,
F...
F.· ..
Escrivão,
F ...
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N:o 19

Auto de re~onhecimento na pessoa do culpado
Aos ... dias do mez de ... de mil oitocentos ... , n'esta villa
de .,. e quartel do regimento de ... , perante mim F .... (p08tO),
nomeado pelo eommandante do dito regimento para proceder a este
auto, e do primeir
sar~ nto F.. " nomeado para escrivâo, ahi foi
presente l<~••. , que e diz soldado d'e to corpo, desertado em ... ,
acompanhado
d tr s soldados do 111 smo regimento, a fim de ser
reconhecido pelas t stcmunhns PlU& esse fim intimadas, e que foram chamada
separadamente
para o reconh cimento ordenado. E
sendo pr
nte n'e te acto a primeira testemunha F ... (nome, posto
Oll p"ofi são, morada), d vidament
ajuramcntt da, depois de observar attentam nte 08 quatro soldados, e int rrogada por mim, declarou (e8Crel"rm-~e 011 declarações} h
ndo rn seguida chamada a segunda t stemunh
F ... , que prestou juramento em fórmu legal, e
depois de interrogada
e ter uxaminr do O quatro soldados, declarou .. , E dizendo as te temuuhas que, debaixo (lo juramento que
pr stnram, nada mais tinham a declarar, d('i por conclui do este
auto d r conh cim nto, que vue por mim a signado, com as testemunhas r conhec ntes ; a udo te t nnuuha
pre cncines e idonens
F. _. e F ... , <).11(' igualmente vão assignar. E cu F ... , primeiro
sarg nto, escrivâo, o escrevi e a. signo.

O official,
}'

Testemunhas

...

reconhecentes,

P. __
1"...

Testemunhas,
F .
F .

O escrivão,

...

}'

Nlltft.-O auto de re ouheeimento t m logar quando ha duvida
eobra 8. p .OA do culpado.
O ulpado nunca é nprt' ntl\do'
teat('munha 86, 1I11U1 conjunctament e m outros individl108, entr o qua
a mesma testemunha
() r conhe erá. (N. R. J., artigo 97).°)
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Regimento de artilheria n.o 1
4.a Bateria
o SI', ••• procflda
ao auto t1P corpo t1P
de lít-to.
Qll~rtel,

O soldado Antonio Ferreira, n.? 62 d'esta bateria e 1:271; de matricula, que se alistou em ...
dr ... de ... , faltou li chamada do recolher pelas oito horas da noite do dia 3 do corrente,
não
se apreseutando
até hontcm à mesma hora em que
se completarnm
os quinze dias ela auseneia, segundo o S('lI nlistameuto, para ser qualificado desertor, na fórma do que dispõe o n.O 1.0 do artigo 1~4.· do codign ele justiça militar.
Levou qunndo se auseutou :

etc.
li' ...

001'0I1(1}

comm,

Uma jaqueta de policia no valor de . . . .
Um barrou: de policia no valor de . . . . .
Dez cartuchos nnbalndos no valor de . .

I~:devedor,

( 'oufr-rl.
)0' •••

Jlfnjor.

)
\

couselho
réls.

por artigos
admiuistrutivo,

~
j,

tl

havia recebido do
da qnnnriu do J ~3!)

fjllO

(Ou):
O soldado ... ot-., (d('p"i,y rl« data du praça),
que teve Iiceuça l't'gi~bl(lft para ii' li terra da sua
naturalidade,
Olhulvo, cour-clho do Alcmquer, distrieto ndministrn tivo lh' Lishon, por tempo do
quinze dias, que terminaram
1'111
do corrente,
o não 80 tende) apresentado até hontern, completou os vinte dias exigidos p lo n.v 2." do artigo 121,.° do código de juatiçu militar (ou trinta
7Wd tal1!1I8 do (tI'ligo 124.", n.: 2.", quasulo o militar
ntill tenha ainda seis l/Ie:e,~de praça}, para ser qunlificado desertor,
Levou ... ];: devedor ...

:la

(Ou):

O soldado ... vtc., tendo tido ]lllssag m para
este reg imcuto, e sondo distribuido
a cata bat _
l'Í1l pela 1)1'delll l'cgillll'ntnl
dI' ... , rerpb ~1I guia
em I':lvas no dia ... Mm itinel'lll'io pam esta 'i.
dl1d(>, a fim de !l(' apl'l'spntlll'
em ... ; e ('01110 de('01're8Sem vintr dillH defloiH
cl'llC)lH'lIC
cm qu
dC\'(1rll. SOl' Jll'CS('lIt
110 eo!'po, (>não tendo f(>ito
eon~tl1r ~tt:tlqtt{,l' impe<lillH'nto jUAtilicativo, incorl'l'U 1111 d18pOHi!,'íio elo n." :1." do l\rtigo 124.· do ('0(ligo!> de justiça militar.
I': <lf'VI'!101'!l0
'ofr(' do <,on81'11Ioadmiuistrativo,
por trlln fl'r 'ncia do 110 l'cgim nto dl' IIl'tilll('ria
11.· ~, da I]uantia de ... , (ou) ('on8tn da guia do
l'l'girn 'nto de ltrtilhel'in
n.O 2 H r de\' dOI' a cofr('
do fal'dllll\t'nto da qUlllltia
de .. '

La Serie

ORDEM DO EXER

ITO N," 27

1011

(Ou):
O soldado '" etc., faltou iL chamada do recolhe!' pelas oito horas da noite de 28 de outubro
próximo findo, apresentando-se
(ou sendo capturado) pelas cinco horas da tarde de hontem, ii do
corr nte.
E havendo li 1!l('SIIIO soldado excedido cinco
dias, sem CIl.US!I justificada, a licença que lhe foi
concedida a 20 de maio e terminava a 19 de junho. e praticado auseueia illegitima de 17 até 27
de dcaombro do anno proximo passado, factos por
que foi punido disciplinarmente;
e porque estas
ausoucins perfazem o .omputo de vinte dias dentro dc doze mezes consecutivos. incorreu na disposição do n." 4," do artigo 124.° do codigo de
justiç« ruilitnr.
Levou '.', etc,
(Ou):
() soldado ,'. etc" que se achava no deposito
disciplinar cumprindo sentença dr quatro meses
de encorporncâo.
evadiu-se na occasião da limpeza da IlInnllii. do dia 3 do (,01'1'('nt(', não se apresentando, nem sendo capturado até hoje que se
compl tum os dez dias murcrulos pelo n,O 5,· do
nrtif,to ] ~4,o do odigo de justiça militar para ser
quulificndo (Ir'~el'tor.
Levou '" E d vedor ...
(Ou):
O soldado .. etc., faltou li comparecer fL formatura do de tncnmento que partiu para Peniche
no dia :l do corr ntc, (' paru o qual f.ira nomeado
IHL\'(·~l'('rn. del~"rl'('I}(lo dc~d(' então . , . dias para
5('1' (!I11J.Jifil':H!O
desertor, em vistn da data do seu
nl ist.uncnto, 111\ f.íl'lna e pela letra <10 n.v L" do
nrtigo 121.· c li," 1." do artigo 12~'.o do eodigo de
ju tiçu militar.
.
Levou ((/11) não levou .•. B ((/u) não devedor
ao ('ofr(' , ..
[Em qllal'lll~" "·es(r.~ e.crll/plos aeresceutar-se-lui}:
Foi pago dI' JlI·('t at{o .. , {' aho1111110 de pão e <Ie
rancho :t ••. réis <Iial'Íos ah\ ao dÍ<L dn t\Useneia .
. ãu te~t('lIIullh:

:

F .. " J." SRI'g'C'ntoli.· :1:1(1'" tn. b;lt ,ria.
I,'... : 2,· . argl'Jlto 11.· 12 da mesma.
F, .,

cabo!l.·

)uartc)

'1Il

;12

d:1. IlH·,U111.

Li."b a, ."

ele _ •• d

...

(As ignatura.)
.Tunlt -

I

n ,'Htilllo.

Qu, rI I ...
F ...
CoroD I ('OfiIO,
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4. a Divisão militar
Auto de corpo de delicto no (crime de deserção)
Aos '" dias do mez de , " de mil e oitocentos "" n'esta cidade de Evora e quartel do regimento de cavallaria n,O 5, sendo
presente ao coronel commandante a participação feita pelo capitão
da 4,· companhia, P. , " contra o soldado da mesma II," 62, Antonio
Ferreira,
c n." 1:276 de mutrlcula do corpo, por este se haver ausentado sem licença desde a noite de 3 do corrente, não se apresentando até houtem em que se completou o prnso fixado p lo artigo 124,·
do código de justiça militur, para ser qualificado desertor; e igualmente de haver levado quando se ausentou "" que recebeu do
conselho administrativo,
ao qual ficou devendo a quantia de .. ,
depois da liquidação, E, estando eu acompanhado de 1!'. , " segundo
sargento n,O '" da 1,a companhia, que este escreve, inquiri as testemunhas P .. " p", cP, . " (nome», filiação, profissã» e resulencia) depois de lhes deferir juramento nos Santos EVlIllgelhos, HoI, o
cargo do qual se obrignrnm 3. dizer 11 verdade e nada mais que a
verdade, depondo uma IlP(\~ outra, disse F, , ,
E passando a conferir os registos do regimento, verifiquei que n
ausencia illegitim» fôrn notada nos mappas diarios da compnnhia
desde o dia 4 do corrente, e u'este mesmo aIUJIII)('iada em ordem
regimental;
qne no registo de matricula
t('1I1 o S('II ulistumeuto
em , .' de ,. , de "" tendo servido, como rcerutudo, 11m !lIIIIO,dois
mezes c tres dias, e, portanto, mais de seis mezcs para ser qualificarlo desertor em tempo de paz, pela :\IISencÍ:1 de quiuzn dius consecutivos, conforme exige o n)" Lu do artigo 12·1." do eodigo d!' ju tiçn militar;
qll as Iivrançns da companhia concordam com o
depoimento das tostem unhas, indicnndo haver sido soccorrido com
rações de pão e rancho 11 ,., l'í'is diruios até ao dia cm <11)(' se ausentou; que na contn corrente d'esta pracn ficou lia dchituda em
, " róis, 1)1).rartigoH de furdanu-nto rcer-hidoe e nilo pagos ; e finalmente <lue se achava pago de prct até ao fim da ([IÜll;lClIa llutecedellte, h de tntlo qllallto llIU'l'Il(lo fief\ .", etc,

(Seguir n fimn

la rio antecedente com e,r'clusí1n dll fJ.lleixn~n.)

II
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3.a Divisão militar
Auto de corpo de delicto
(No crime de deserção,

122.•

nos termos do artigo

d'e te r guIamento)
Aos .. , dias do mez de ...
do Porto

r ser" .. n.O
cruta

, havendo

em

conhecim
d

, pela freguezia

itlnerario

para. recolher

tinado, no

... , n'esta cidade

de mil oitocentos

e secr taria do commando do districto

do recrutamento

nto de que P ... , proclamado
.•. , não ~e apreaeutára

ao corpo do exercito a que havia sido des-

pc, soalmente

timação

(ou por editaee), para se apresentar

junto

foi destinado,

em .•. , como se vê do duplicado de in-

o que não fez até hontem,

pras o de trinta

em que se compl tou o

sargento

E estando cu F ... , acompanhado

n.s •..

as tcstestemunhas

da ...

F...

companhia,

o cargo do qual se obrigaram

de F •.. ,

que este escreve, in-

e4l!' ... (I1Omes, filiaçõe«

reeidencia), depois de lh s deferir juramento
IIOIJ

no corpo a que

dias, fixado pelo artigo 103." do referido decreto para

ser qunlif ado desertor.
"egundo

a receber

termos do urtigo !J6.0 do decreto de 6 d03agosto de 1896,

fôru intimado

qneri

c
re-

profissões e

aos ~antos Bvangelhos,

a dizer a verdade

l'

nada mais

que a v rdnde, depondo uma após outru, disse F ...
u conferir

E passando
~

nchavn

inscripto

o livro de recrutamento,

o mencionado

recruta

verifiquei

ordem,

domici lindo em ... , natural

de ... , com nnscim

pertene

nte

inspeccionado

110

conting

ela sificndo para

nte de .,.,

no sorteio

apre

seu d stino cm .,.

ntnr

110

IItO

em ..• ,

em ... , upurado

" ., prc. tundo juram luto de fidelidade

com o n." '"

que ahí

l!' ... , com o n.v .•. de

cm ... ,

pro .lamado em ... , e que deixou de s
E de tudo quanto narrado

(Concllle como o formularia antecedente],

fica •••

1014

ORDEM

DO EXERCITO

MODELO

N.o 27

V Seria

N.o 22

Regimento de cavallaria n. o 5
6. a Companhia
O soldado Jost'· Maria, D.O 38 d'esta companhia e n.? 983 de matricula, que se achava desertado desde. " de ... de ... , apres ntou-se hontem no quartel (ou) foi capturado por l!' .. _, cabo n.v 7
ria 2.' companhia rl'esto regimento, em tai ioqar, pela» tantas horas
da manhã (ou) da tarde.
Não apresentou (ou) apresentou os artigos que levúra quando uesertou,

Quartel em Évora, . " de ... de _..
(A~sigllaturi1.)
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Regimento de infanteria n. o 2
I1!."'0 e ex.v= sr. -- O soldado Nicolau
panhia

c

11.0

'lue desertou
(sfguem-se

2: 122 de matricula
em ..• de ...

II.· 44 da 2.' com-

Pereira.

do 2. batalhão
0

d'esto regimento,

ele ... , foi hont rn capturado

as circumstancins

de tempo, logar

Il

por P ...

modo) (ou) apresou-

u'este quartel, onde ficou preso para respou-

teu-se voluntariamente

der em conselho dI' guerra.
Dos artigos
bayouctn
E pam
mandar

q11

SP

que lhe faziam carga,

apresentou

apenas n

ficando r duz ída a sua divida á fazenda

a ...

sicam os termos do pl'OCPSSO, no caso (II.' v. ex.s o

inataurar,

officio, com o:;
gimento,

levados,

e cinturão,

!lSS

passo llS mitos de v. ex.- a participação,
ntamentos

que o réu tem nos registos

a fé de
d'estc re-

(' o rol de tcstemunhns.

Deus guarde

a v. cx." Quartel

I1!."'0 c X.",· sr. general

em ...

counuandante

da L" divisão militar.

(Assignatura, )
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Ordem para a formação da culpa
(Quando o crime for previsto no código de justiça militar)
O general commandante da divisão:
Attendendo a que pelo presente auto de corpo de delicto c mais
documentos se verifica a existencia de um furto praticado na caserna da 3.' companhia do regimento n.O•.. e a fundada conjectura
de que F ... , soldado n.s ... da mesma companhia, fosse o seu auctor, crime previsto pelo artigo 184.° do codigo dejustiça militar ; e
Visto o n.v 1.° do artigo 348.° do mesmo codigo:
Determino se proceda á formação da culpa, enearregando o promotor junto do conselho de guerra territorial de seguir os termos
do processo.
Quartel general, •.. de ... de ...
(Assignntura. )

Nota. - Se o réu não for conh cido, o general lançará o despacho
sem designação de pessoa certa.
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MODELO N.· 25

Ordem para a formação da culpa
(Quando o crime for previsto
O general

commaudante

Attendeudo
o acompanham
e

D.O

•••

da divisão:

a que do presente
resulta

de matricula

auctor do crime de ...

pelo codígo penal ordinario)

corpo de dclicto e documentos

que

que F ... , soldado n.? •.. de tal companhia
do ...

do regimento

previsto

no artigo

n,? ... , é accusado como
... do codigo penal ordi-

nurio ;
Visto o n .• 2.° do artigo 34
Determino
juuto

(Jue se proceda

do conselho

d

guerra

.0

do codigo de ju tiça militar:

a sununario,
territorial

e encarrego o promotor
de proseguir

os termos do

pro .esso.
Quartel

gellC'ral, ...

de ...

de ...
(A~~ignatura. )
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Ordem que manda responder o accusado em conselho
de guerra, dispensando o summario
O general ..• :
Attendendo a que do presente auto de corpo de delicto e documentos que o acompanham resulta que}' ... commettêra o crime
de extravio de objectos militares, previsto pelo artigo ]4~.0, n.O 2.°,
do codigo de justiça militar, a que corresponde a p<,na de eneorporação cm deposito disciplinar;
Visto o § 1." do artigo 348.° do mesmo código, c usando dafaculdade que elle me confere:
Determino qu , nos termos do artigo 376.°, n." 1.0, c 3 7.° do citado codigo, se proeeda á accusação do delinqucnt
em conselho de
guerra pelo referido crime.
Quartel general, ... de ..• de ...
(ASHignatllra.)
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27

Mandado para intimação de testemunhas

o juiz auditor, F ... , junto do con elho de guerra territorial da .•.
divisâo militar, por Sua Magestade Fidelissima que Deus guarde, etc.:
Mando ao meirinho da justiça militar que intime os individuos
adiante declarados para, na qualidade de testcmunbas, comparecerem em ... por ... horas da manhã do dia ... (lo m 'z de ... , a fim
de " . com as penas da lei faltando sem motivo justificado.
Da intimação passará certidão em fôrma legal.
Dado c passado u'e ta. •.. de ... , a08 ... de ... de
E u F... , secretario, o e crevi (ou subscrevi).
(Rubrica do auditor.]

4
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.o~

Depreeada
Conselho de 9'\lerr.a da 3. a divisão militar no Pocto
(Quando passada

durante

ao proccsso)

a preparação

Em nome de Sua Mago talho EI-Rei :
O juiz

auditor,

F

.,.,

junto

do consefho

d'esta divisão mlfitar, ao meritissimc
ao meritisslmo

juiz de direito

mo commandnnte

militar

torritorial

da '"

mi litur (ou)

auditor

da comarca

de '"

(ou) ao digni si-

de .,,:

Faço saber que no proves o summario
do delinquente

de guerra

F .. " caho

li,"

, •• ,

para

a formaçi'io da culpa

ctc., arguido

de ... , e

8

que

perante mim se <'8th procedendo, se fnz neccssario, pam conhecimento da verdade,

que sejnm inquirirlos

(indicação de profieeão,
dcutes

n'essa jurisdlcçâo

intimar

as refcridus

; e por bem <lo serviço

testcmuuhns.

fado (ou factos) constuntes
formaçâo

dn culpa,

1/1l6

F

do corpo

dtO

dr licto

.. (AlJlIL se especificarão,

ouioe pelo promotor,

publico

numdarú

pura as iuqui rir sohrp O ~pgllintc

do cor]!" de delicio, a ordem zun'(l a formnçã»
eeeripto

te temuuhus

COIIIO

estado, resiâeucia) e F , . " p ... , todos resi-

articula

C

da ordem para

tendo em

,'i8111

dI! culpa e

lidO-III!

('OI/IIi

/III

(I

!\

o auto

relatorio

modelo

lIe-

quinte.}
(Encerrar-se-lux

1'011111

(I

d" modelo 'I," 33, subetituind» o ~ I. do

arliço 397." pelo ~ 1.' do al'ligo 36:3,),
()\S~iglln.tlll'lI,)

Nota.> Qunndo Il tleprt'l'adll di 81'1' r 'sJwito II actos do sunuunrio
culpa, poder-se llil t'1l\ i.II·, para 81'1' ('lllllprida,
IlOll COlllllHlIltl1 IIh'8 Ulilital'e~ <I, ~ )Ol'alilliltll'd onde rl'ilÍllirclll :I' tCHtl'lllunhns, (Artigo
da

:.Hj~).")

1." • rie
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2.3 Divisão militar

••

Conselho de guerra territorial
VIZEU

Itéu

11." .•.

lo' ... , oldudo
do .,.

batalhão

U:I. ...

do regimcuto

companhia
de infunteria

e n." '"

U matricula

li." 14.

Ortme

J l'serc;iio
os ..•
u'est,

dias d

cidade

8

III

I

lJaç:Lo, unto de corpo
da di vi ão,

qUl' S' 8

Z ({,

.••

UI!

tarja

do

Ul'

d .licto

zucm. E

COll

'U

mi!

ltoceu

elho de

O OI'IICIII

urra,

nuveuta
autuei

c cinco,
4

partici-

do g .ncral commandun te

F ... , secretario

do mesmo cousa-

lho, eser 'vi o pro rente auto que nsslgno.
(Assignatunl.)
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Auto de exame de sanidade
Aos ...
de .,.

dias do mez de ...

de mil oitocentos

e casa do conselho de guerra

pital de), onde eu secretario
achando-se

presentes

fôra ferido no dia ...

auditor

de delicto. E então o mesmo auditor
vissem e examinassem

cidade
(ou hosvim, c

assim como os peritos

este fim foram intimados,

do mez de .•.

to aos Santos Evangelhos,

... , n'esta

divisão militar

do mesmo conselho de guerra

o respectivo

F ..• e F ... , que para

da ...

e F ... , que

como consta do auto de corpo
deferiu

aos peritos o juramen-

sob o cargo do qual lhes encarregou

o ferimento

que

que soffrera o mesmo P ... (con·

tusões ou facturas),

e declarassem

presente

se achava

e o tempo que esteve impedido

com verdade

o estado em que ao

passando

os peritos

de trabalhar:

a fazer o exame que lhes era reclamado,

e

decla-

raram:

(Segue o parecer dos peritos.) E por esta fórma deu o mesmo

auditor

pOl' concluído

com os peritos,

o auto de exame de sanidade,

e commigo secretario, que o escrevi

que assignou
c assignei.

O auditor,

O secretario.

.P ...

.P .•.

Notas>« Se o ferido não estiv r na localidade

onde fuuccíona o
far-se-hn o exame por depreenda,
2.0 É obrigatorio
nos processos por ferimentos, contu Õ('S ou I'racturas, e a -lle deve semprc pro c der-se untes do julgamento.
(.\rtígo 14.0 da lei de 18 de Julho de 1 55.)
COOS011lO,

L' l-\I'rie

ORDEM
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:31

Despacho mandando proceder

o

general

commaudanta

Visto e atteutament

da 1.- divisão militar:

examinado

'stc

auto do corpo de delicto e aummario
),'

•••

t

accusação

á

processo,

do qual COIlRtu (,

da culpa formada ao soldado

etc.;

Vista a exposíção do juiz auditor junto do 1." conselho de guerra
territorial

(]'(' ta divlsâo militar,

e a informaçâo

do

1'<'

pectivo pro-

motor;
E, nttendendo

a que, de todo o proc sso

SP

mostra existirem iudi-

cios sutlici utes contrn o soldado F ... , como auctor do furto, etc.,
no valor de 10' 7-10 réis,
rlo codigo de justiça

11

que {, applicavel

o

11.·

:.l.• (lo artigo 184."

militar;

Att ndcndo ao que dispõe o artigo ;376." do mesmo codigo, e

U da faculdade
Determino

,!ue

que
O

U~IlJl-

lIe me confere:

mencionado

P ...

resj onda cm conselho de guer-

ra pelo referido crime.
Quartel

g neral cm Lisboa,

'"

de ...

d

(Assiguaturn. )
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N.o 32

Despacho que prohibe a accusação
O general

commandante

Visto e attentamento

da 1." divisão militar:

examinado

ate proe sso, do qual consta o

auto de corpo de delieto e summario
Vista a exposição
Attendendo

da culpa formada a F .,. ;

. .. etc. (como no antecedente);

a que do preces o, comquanto

do crime de .. " comtndo nenhuns indicio
sobro F ".

como auetor d'esse crime (011) attendeudo

que motivou a instrucçâo
visto

se mostre a exi steueiu

nem presurnpçõe

d'este

a lei (ou) atteudendo

se procedeu,

1108

termo

a qu

p lo

do artigo 362

foram de opinião os peritos
naç-io mental

processo

o

recá m

o. que o facto

não constitu

crim

pre-

xnmc medico le ai

que

do cocli o de jn tiça militar,

de qne o n cu ado F ,.,

(deaignar a e8pede 8egundo o relaiorio

offre de

li -

do, perito

y

e

é manife ta , ,. (ou) ntt 0criminal de l~ , .. {' t
tincta (pe-

que por isso a sua irresponsahilldad
dendo a que a r

ponsabilidade

la morte, prescripção,

amuietia

011

perdão da parle, quando tenha lo-

gar);
, Attendendo
justiça

ao que dispõe o n.· 3.· do artigo

376.· do código de

militar:

Declaro

que não lia logar para se proceder

mino que o accusado

ujulgamento,

seja solto, se por outro motivo

preso,
(~uartel general

cm Lisboa,

'"

d'

det r-

se não achar

, .. de .. ,
(Assignnturn.)

1.· ti 'ri •
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.n

Deprecada
(Qun.IHlo pnssadu a requerimento

da accusução

ou da defezu]

Conselho de guerra da 4.:1 divisão militar em Evora
Em nome de Sun
O juiz auditor
divisilo, ao meriti
ritíssimo

imo auditor

na

g"ll

:

(la ...

territorial

divi. lo militar

110

procesao crime p ndentc perante

cou tra o réu F

,

ceu 'ação (ou da defesa) F
reeidencia, etc.) (1'
dará intimnr
tribunal,

n

'8t:1.

,1-' ...

jurlsdicção

referhlus

fOI":l1II

~:

hto.

I

para. comparecerem

com n formnlidndes

('frll/&fCI"eV.r litleralmenle
U8a

h quando

fl8

artigos

no sou

legues sobre os

a que foram

artigos:

apontadas

n ( ta auditoria,

erll. a pr

nte depreca-

conforme a di posição do § -i.n do ar-

tigo 397.· do código de ju tiça militar.
Auditoriu
ru, ...

(lo con elho d

de ...

e

testemuuhns.}

dilig -neia 'sti\' r . n luida,

da devolvida

de

c F ... (indicar profiuM

; e por bem do serviço publico man-

test imuuhas

endo nhi iuquiridus

este conselho

darlos corno testeuumhas

pontos UI' facto que fonuu alle ....ados (. constam do seguíutes

Ln
»0

d'esta

(ou) ao me-

juiz de direito da couiurca de ...

Jt'aço saber que
de

de El-Rei

~[Ilgl,'st

P ... ,junto do con elho de guerra

d

cucrrs territorial

da 4.· di vi ão cm Evo-

.,.
[Assignatura.]
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2.0 Conselho de guerra da l.a divisão
militar em Lisboa

Logar do .,'110
(I" lllvisii.o

TITULO
Vi,lo.
Quartel
1('\101',,1,
7
,ln outubro <\0- 1896.
1f' ...

(f~I~o~a! comm.
dtvlaão

ola

c leste.
gener"l,

por este tribunal

eu-.

virtude

cm

421 .•, ~ 2.", do codigo de juatiça

16;).0 do regulamento
quantia

(ou)
Vist" o mnndci con
tcrír guias (1{l trn nsport." com a. qunes
podia percorrer
...
kllomctros pelo camtnho cl~ ferro do norte
(~tlartel

passado

para

do trcs mil, etc ....

do artigo

militar,

a sua

e artigo

execução,

a favor de

na

j<' •• "

<10'

miciliado na villa de ... , concelho de ... , districto
administrativo
poz a

r

de ... , como testemnnha

qnerimento

d'este

tribunnl,

qu

tIP'

no processo

em que é réu F ... , soldado (cabo (ln 8argPlltoj <10
rcgimento

n.v ...

o presente

titulo,

ral comrnnndnnte
qualquer

pagndoria

depois de visado

d'csta divisão,

pelo gem"

l~ paguvel por

oude seja uprcsentado

tenha fundos á disposição do mínisterio

e que

da gnel'l'fI..

8ão réis
por

dias de ausenciu do seu domicilio.

por

kilomctros, a at) róis, que percorreu.

Lisboa

e

cretariu

do 2." conselho

d'cstn divisjlo, 7 de outubro

dr

gllt'lTll

de ...
}' '"

C01'OI1

,I pr

Hid

F ...
)[njol' promotor.

F ...
, 'Cl'dfrio.

IIt('.

V Sede
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MODELO N.o 35

Termo de aggravo no auto de processo
Aos ...
publica

dias do mez de ..•

de mil oitocentos

do conselho de guerra

dito pelo defensor

territorial

da 3.' divisão

do réu (IIU pelo promotor

vava no auto do processo,

militar,

foi

que aggramili-

sobre () requerimento

fizera parll ..•• por lhe pllr cer flue com ella se acha violado o

artigo

...

[udiciaria
('111

de jU8tiça)

para o supremo conselho d justiça

tar, da de isão tomada pelo mesmo conselho
qu

... , em audiencia

do código de juatiça
(ou) da 1 i de ..•

audiencia

publi

'l\,

militar

(ou) da noviasima

que o aggravante,

depois de ler. assignou

commigo.

O

r corrente,

P ...

reforma

E pelo asaim dizer tomei est« termo

O secretario,
F ...

102
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Acta da audiencia de julgamento
Aos,
,dias
do mcz de .,. de mil oitocentos
.. , n'estn cidade
de Lisboa e sala d8.8 set!~õcs do :.!". conselho de guerra territorial
da L" divisão militar, reunido este e composto nos termos dos urt lgos 208.0 e 20U,0 do cndigo de justiç» militar, de F .. " coronel do
e tado maior do engenheria, presideute ; 1-'. ,ren"nte coronel (ou
major) do regimento
de arti llreriu II." ,.; F ... , cnpitão do corpo
do estado maior; 1".,., t cncnte (ou nlfercs) do rcgilllclltn
de infuuteria n.v " ,; e do UOutOI' .. ,alHlitor junto d'este conselho de guerra, todos ostes COlIlO vogues, serviurlo PII, F ... , secroturio do 1II(,~1l10
euuselho, d' escrivão do prol'poso;
I' :I\·lIallllo.1'1'
presentes t' ... ,
major c promotor
de .iII tiça, I' ... l'lIpitilo 110 1'1,"iull'ntn de crurenheria, este como supplcntc
nn nenhum dos qllaes se duvu algum
dos impedimentos
previstos IHIS artigos lll.I,", JUIi." I' 1~)7.0do lIlPHIIIO
eodigo,
para o fim de julgar a F •.. , soldado II.'" [J4 da :1.- companhiae 1:317 de mntricula 110 r<'gbu('ntu (ln cuvnllari a H." .•. , aeeusado de tentativa
de roubo com cscnlnmcnto
e arrombamento
no
interior c em casn habitada.
Ahertn 11. sessão, o presidente verificou que se achavam
sobre 11.
mesa o livro dOH Suntos Evangelhos, um oxcmplar do codigo de justiça militar, outro do codigo penal ordinnrio, I' igllllllllCllt(' o codigo
do 1>1'OCl'S80 c1'imillnl; e ordenou
ao ('Olllnl:11l<llwtc da ('H('olta que
aprcsentasi\c
o :t<'ClIS:tllo, o qual foi intl'Odll7.illo IIn sala, li\'l'I' e sem
ferros, e acompnllhllllo
de 1<' ••. , (lcf('II~OI' Jlor 1'11(' 1IOIlll'ado.
O presidente
ordcnou que se fiz.,ssc a l'halll:llla das tt'~Il'IIl\lIlh:ts
de accusação
c upfl'za, qne sr. :lC'hlll'lltll 111'('H'lItl'~, c foralll rCl'olhiilas a um gnuilletc
proximo;
c, logo a ~"gllir, fl'z ler ]leIo secreta,
rio II or(lem pnl'a ~e inHtaurnr n 1l(,('IIRnc: i'io, o ado t1,~ aC('uHIlt,'ão (lo
millistc1'io PllU1i('O, 1\ t1efcl.à do rl'u (.w· f.~li/'el' PHc'l'ipflt), II lIotn de
assellto~ c todas as mais Jle~'a8 uo pl·OI·t'~HOqll o 'O(!igo Iluetorisa, e cuja leitura foi r 'dnllllula
lH'J() promotor ou pelo dcf('1I80r C
juizes.
Pcrgulltado
o r{'II, pI'lo p\'(~sitlt'lItl" Holn'l' qllll<'S f()H~(~mo S('1I no·
me, filiação, IlIttllmliuadc,
IIltilllo dOllli('ilio I' ('nrpo a (\IIC p('dl'lIeil~,
reSpOIlUI~U chlllllar·se
... ; adn'l'tillllo
elll ~I'gllidll o I'('U dI' qUIl lhe
cm pCl'mittiuo diz('1' O que jUlgllbS(1 util ii M\I:! Ih'f(,im, IClllhrHlldo!lo
defensur q\W se dl'via 1I11llltCl' nOI:\ limit(,s 1I111l'!'!uloH110 Ill'tig-o 111."
Em seglliu!L pl'oced('u,t'e
ILOS i!lt('lTogILtol'ios
f('ito!:\ ]l1'10 llIH!itor,
findos Otl qU!LCS fUl'am illtl'tHhlZidll8 lU! t(,~t(,lIIll1lhtl8 Ih' IWI'uslIt;itO,
ulIla dCjlois ua outra e !lll ordem <11\ ins('rlpç:lo
do 1'01, I' IIt'jloiR Il'CR'
tas ns de d!'fcZIl, a ('1\(111.Ul1la <1118 I]UI\I\8 o jll'!'sidcllte defl'l'Íu JUI'Il'
mento !lOR ,lIntos
EV:lIlgelhoR,
Aoh o !'tll'go cio qual jll'oml'tt mm
dizer Il VCl'dlldt', e nada mais que' IL \'1'1'(111111',110 quc SOUllCA8(11I\e
lhcs fosse perguntado.
A c!Leia uma cI'PlI118 o Iluclitnt· pergulltou
IIté
nos costurnes,
I>cllllo II 1.·, I~... , qlH' dil:\8(' 1\('1' filho (1(' ... , d('., a
2.·, 1<' •.• , etc., t' foram depois inquirida sohre· o. pontos da IH'CU'
8a~ào c da 11<'f..za, IlS Jll'inwint8 111'10jlrolllotor ele jU"til,'ll
II ultimlll' p~lo IlefenBor, fllzl'!l(lo 08 juiz!'. as illst:l1H'ia8 Ilu 'jUI';IU'lIl1l II
CCf<8Il.rWBpara o cs(·Inrel'intcnto
du Vl'rellllle.
]) pois de fpita a inquirição
dlls tt'tltt'lIl\lllhns
prcsente',
]lI' \'1"
ueu.se li I 'itlll'lL <I:l8 W~tl'lIlunhll8 iUC!llil'ÍllIls 1'01' d\'pl'ccalla, qllc vito
I.

a ti....
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Terminados
os depoimentos, foi dada a palavra ao promotor de
justiça
e ao defensor par declurarr-n, SI) confirmavam ou ratificavam as suns conclusões escriptas no processo ou formuladas antes
('111 nudienr-in,
e por clico' foi di to ...
U ]lI' ·Hi.1 nté d 'II u'e t
·t: palt rn ao
titor, o qual dictou
cm voz alta, e ('U escrevi,
'}U sito
qu vão a ti....
Orou depois O promotor, a que replicou o defensor, havcurlo replica • tendo em ultimo log' I' a P lavi
o ( .fensor d réu,
Fiudas ns nllegaçõe« ors cs, o presidente l'erg'untoll
ao d'u se ti.
nha muis alguma <:0\1 a 'lue aIlegoar cm . ua defeza.
() presidcute declarou iuterrompidn a uudiencin, mandou recolher
o réu, (' aununeiou
que o .iuiz!' pa avam á 'oufel'(~IU:ia.
Abert«
novam ntc a nudieuciu,
e iutroduz ido o r{'ulll'Olllpllllhaclo
,1.1 C coltn , c forniud a gU:lrda no fundo da ala, o presidente unIl11DVinu 'lU se ia p bli 1l L dvci 10 [ou H:Jl/.ewa) do conselbo, e
tendo prnuunchulo
a forruuln
qu' a precede,
~(' cumpriruin
u f')rlIlafidafl,'
do r(!~lItflrn ,to p rru a (' 1'~II\;Ú rio codi"" dI' ju~ti<;:t
militar. I' o ,pl'rl'tnrio lcu 111IIlta vuz a sent II II "141"8,11/~(1f/) que
jUllta ,a(', e l'cbl qual o elllhclho de ....ucrl'lt 1'" 'oh·cu que ... (ou)
pela qUI I o cOIl_elho li "U rnl rOlll1elllnou a F ., clI'., n:\ pt'ua
,I
E log-o ('III • <,"uidtl fiz a intilJlt\ç:'io. 11:\ f/'I'IIl:l do (Ille dispõe o al'ti",,, 1:11.·, ao :w('u~ado,:lo
eu dl'f'eu!;or e ao pl'OlllotOI', prcveuin.
dO·II. Ilc quI' podiam ,lentro ,lo pra~o de trps dia, que eOIlI('<;:l11\a
('outar- I' d!'l:!de :íllll\llh:l rccorrel' para () !;u(ln'lII11 !'olls"lho (1(' justi<,':I militllr, 110 (':ISO dc tcn'lIl a IllIe~nr algum ,los fllllll:uUClltOR illdie:lr!o !lO tll'tig-o Wl.°, e flUI' ali po(lía o réu con. titai!' pnwllrador,
C0ll10 (' VP do t '1'100 em ~<,"uid:l ao cI.1 pnhli":ll,'lo fifi. ~l'lIt('n<,a.
}'\'it:l c cllccl'rad:\
<'111~,' fi:lo contíllll'\ e pllblica 1111:;aln (las t;,,~8ÕP ,I! ~.n COlIs<'!ho dc "u('rra da L' di\'i ao lIlilitar, 1'111LislJ1lH,
110 dirl, IIl('Z anilo :teimll cih,los, IlsHi"lllmdo "OIl1l1ligo o JIl"('~idcnte, Iluditllr
prOlllotor. '" CII, 1<' ••. , :'Cl!r ·t ll'ÍO, quc a t'~er<'d e asiguo.
(Assi!/Il!ttll/'tld dn ]ll'esirlenll',

audil, r e promotol'.)
P ...
t-'e('r ·turio.
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Acta de audíencia de julgamento,
pela absolvição

terminando

(A acta não differo da antecedente até á leitura em alta voz da
sentença. )
E pela qual o conselho de guerra resolveu que, visto não se verificar nenhum dos casos do ~ unico do artigo 44.8.· do eodigo de
justiça militar. o accusado ficasse em liberdade e restituído ao exercicio de todos OH seus direitos; em consequencia do que, a guarda
e escolta, lhe franquearam livre pnssagem.
O presidente mandou que ao commandaute da escolta fosse entreg-ue uma copia da sentença absolutoria proferida pelo ('011 elho
(FI termina como a aniecedenie.)
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38

Acta de audiencia de um julgamento por incompetencia
(Emprega-

o mesmo formulario

·l'

que deve ser nu seguida

do réu,

o c1 fensor do accus ado apr sentou U1l1aallega-

N'eete momento

ç:l0, que foi lida, reqlll'r('udo
inc mpetente

guerra

c diz feito a F .. " residente

o réu {, aceusudo,

s arlo se achava

que o conselho d

SÜ

declarasse

o facto ... , com o fundam ento de IltH' o

para julgar

cri me de furto. que
qUt·

a excepção

(la irleutidade

ao defensor do artigo 51 t°)

~ lembrança

c de

até que se proponha

ao rcconhecimento

It'gnlmellte

foi praticado
licenciado

serviço nem tão pouco na. revistas

emqunnto
na reserva,

na villu de ... ,
o mesmo ac
não estando

ou reuniões de instrucção,

'U·

em

e, por·

tanto, nas coudir;õc'" (lo u.v :1." do artigo 29-1," do 'cldigo de justie»
militar,
Ouvido o ministurio
allcO':lC;ãn do réu,

publico, que nadu oppoz ao

eonselho

O

julgar esta excepção .
•\herta novamente n audiencia,
auditor

mm
t .nt

pnra

('0111

'Oll1nrCIl.

'ollhecer
judicilll

(E terminll

('11m"

ii

a qual o eonsr-lho

de guerra

OIllO

o

de ... , ollde telll de
(I~

querimento

all(~(,p"rllfe .)

anuuuciou,
se julgou

ra accusndo
l'{'U,

fo~s('m

1;1'1' julgado.

I'

e

para

ete., e o

re olução sobre O quesito

UO l'rime de (lue

lUlIlHlou que o proCt'ssO. assim
a

o presidente

leu em alta voz c' publicou

pr posto.

I'

r eolh u li. sala (las confereneías

que

incompe-

}' ... , dc., e
mettidos

p:ml

OHDEM

DO EXERCITO

MODELO

1.' Série

N." 27

N." 39

Acta de audiencia de julgamento em sessão secreta
(Empregu

- e o mesmo formulario

u. identidade,
N'este

até ás respostas

momento

o promotor

de justiça

o con elho, ant s de proseguir

no julgam

ses são publica

porquanto

lho par eis P rigo, a par

a publicidud

requereu

m Iormr

que dcliberusse

nto, se de ia faz l-o em
dos dehat

,u'esta

cau a,

a ordem publica (ou para a dieoipli«

offensira da moral e da decencia), e portanto
tr~ tives:

do réu sobre

e depois) :

m sessão

ecreta,

promovin qU(' os

na fórm

qu

di põ

o

,011

ba;l,~

do artigo 408."
O conselho r

olheu-se

á

da

confer

11

i

; c t ndo r solvi o

no sentido do pedido elo minist rio publico por .• ' (indicar 08
voltou novamente á sala da audiencin, onde o presidente

8(1b),

nunciou
rden

que o julgamento
para qu

continuava

o publi o evacua

(E conlinuar-ee-lui

I!

em se
n ala.

como nas autecedentes.)

»0 s

creta

~.11-

deu as

ORDEM

L' Série

DO E~rERCITO
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N," 27

.IODEI.:.O .~,' 40

Casa de reclusão na 1,' divisão militar
Recurso interposto pelo réu
(Quando n o
Anno

ti

aqui

(1

por sentou

)
mim F""

peraute

d .. ca a de reclu âo, compareceu

preso, e oondemnndo

t rritoriul

m audienci

de julho,

etc" hoje,

conunandante

ja

1\

capitão

F, ' " soldado, etc"

do 1.0 conselho

da divisâo ; c por elle me foi declarado

de guerra

que recorria para

'upr mo

R .'"

COH elho de justiça militar da entençu que o condemnou
P los fundam utos seguintes (s6 alleqo 08 fundamentos, se as-

~illl lh« r mcler, artigo 405, ~, e que me p dia que o seu recurso fosse
diri rido uo
cesso, (' Ih

:T

II

('a a (h· rcelu

itnrio do con

lho de guerra, para

e juntar

ao pro-

e copia d'e te t rmo, o que fiz,
ão na L' di visão militar em Lisboa, era ut 8upra,

(Aseignatura.)

.Sota _ o r lU I)(íd iguRIII~ nt ÍI,lt ,r\)or o ~ccur o nl~ :\lI.diencil~,
ur t rio I) I H rá por ~lima 111111 iante
qu' vue Illlhcadn no
modelo e ui f ,pl~r o miniet rio publico.
O

ORDEM DO EXERCITO

1034-

1." i:lcric

N.o '27

MODELO N.o ·H

Recurso interposto pelo ministerio publico
Anuo de ...
(nU

na

ete., em nudiencia

secretaria

d'esie conselho

([/)'arluação), promotor
que recorria

d'este conselho de guerra

ahi presente P ...
de justiça junto d'elle, declarou perante mim.
l/e gttel'/'a),

para o supremo conselho de justiça militar da sentença

hoje proferida
condemnou

publica

(ou sentença p/'llferida

na pena de .,.

em ... ) contra

tos d'este recurso (indicar aqui se é por algum
lidade do process«

F ... , que o

pelo crime de .,. i sendo os fundamend08

principio« de nul-

ou. du «enu-nr«, cllufil1'1ne () artigo 491.°), e requr-

reu lhe tomasse o competente

termo, que eu escrevi, e elle commigo

assign».

P ...

P ...

Promotor.

, eeretnrio.

L' Sedu

ORDEM DO EXERCITO

N." 27

103;)

MODELO N/' 42

Casa de reclusão na

1.:1

divisão militar

Termo de desistencia de recurso
Anuo de ... ete., hoje 1) de outnbro, perante mim F ... , capitão
da casa de reclusão. compareceu F .•. , cabo n,v 27
da 2.' companhia e 13M) de matricula do 2.° batalhão do regimento
de caçadores n.? S, réu condemuado por sentença do conselho de
guerra na pena de ... , e por elle me foi declarado, perante as duas
testemunhas abaixo asaignadus, que tendo recorrido em ... para o
supremo conselho de justiça militar da sentença que o condemnou,
agora de sua livre vontade desistia do recurso interposto, e se COIlformava inteiramente com aquella sentença.
Em cousequencía do que, lavrei o presente termo, que vae por
mim aseignado, pelo desistente, • por I~ ... (nome, profissão, esuid»
commandante

p

resideucia)

t stemunhaa.

Cn n de reclu ito na 1.' divisão militar, era

til

supra.

o ofticiul,
.F•••

o desistente,
P ...
Testemunha,
P ...
'I'estcmunhn,
]0' •••

N,!las.-].'
réu d ve ussiguar, ou pOI' elle o seu defousor; pór m, se e te não estiver prc nte e aquelle uão soub r fazei-o, a~~Í11l

declarará.
2.' Esb' termo deve
r iinrnedi tamente l' 'UI ttido ao s 'UI' tario
110 cons lho de gu rra, para ,l1l' o juntar ao pro' 'SHO, ou l' 'mptt sl-o
80 r-cretaric do supr mo onselho de jnstiçn militar, se os auto . .iá

tiver m suhido

l'(I!I\

o rI'

U!'. fi.

1036

OlWEJl

DO E~ ERCITO

MODELO

N." 2.7

1," ~cric

N," 4:3

Acta ~ sessão do supremo conselae de justiça militar
negando provimento ao recurso
Aos. ,. dins do mez de . , , de mil oitocentos ... ,1111. sala das sessões do supremo co clbo fie ju ti~a militai', r unid este e composto na fórmn do artigo 2M)." do código de ju~tiça militar, de 1<' , . "
genC'ral de divisão (' presidente ; F " , (ql'llr!/lOç{io), I" .,. etc. e do
eonselh iro juiz relator junto do mesmo tribunal}'.
"todos e, tes
como vogaes, C servindo ('II F
' (!Jl'wh/ct\-rI/I), secroturio, eh' es·
crivâo no processo ; e achnndo- Bt' presente r· , (!J raduu ('(I O). [11'0mo r de ju t' :t., m nenhum dos qunes se dá algum dos impedimentos previstos nos artigos 19+.", lU(j," (' 1!17,o do uiosmo ('()(lit-('o,
para pro\'('r sobre o recurso intvrposto por ., ('ontm II scntençn
proferida 001 ,. P lo coo lho ele guerra h'rrit rin] ti '" di vi ii
militar, que o condemnou na }J<'IIIL de .. , por ".
Aberta a sessão,
presidente verificou 1]11(' sobre n J1l~Sn. ~p :\('11:\vam oa exemplnrcs elo codigo d .illl:!tic,;l~
militar, rloc clil(O p nal 1'dínnrio, do codigo processo criminal e (l~ i:'\nntos 1':\·H.ng('"lo~, e deu
conhecimento da cuusn qu« ia julgar-se
Então o I' lator xpoz o fuet I' IlR .ireumatnneias,
II fundmuunto
do recurso, n. lei que RO reputa violada e :tH demais illdie1u,ü('l! <10
artigo 179.°
O preBidcnt deu
p lavl':t (I rCpl'f' t'lItllllte UO lIlilli, t"rio puhlico o depois 11." (lefcnsol', f,lil:Uldo lunhoR por dilas \'cz(,~, c tlpf('n~ol' C'1lI ultimo logar,
T 'l'Il1in!td'IB ati alleguçiks, o }l1'{'sidentP anllllllcioll flUe' o trilmna] se ín cOllstituir PIlI ('ont'ercncia; l\ hILYCII<l" l'('~oh'ido Hohr<, a
Jl1ntpl'ia do rocurso e lavI'IL<loo accol'dàu, IL fi .", r ,:thriu·s.~ a ses·
biio c o juiz relator leu cm alta voz o Illcsmo accorclão, 110 qunl, por
unllnimirlnde (ou por maioria) (]I' yotos foi nrgado provilllPllto no
recurso intrrposto
da Sl'1l tl'lI~a do conselho d(' gUf'1'1'Il,
Pcitlt e encerradn PIll flcssão contínua O JlUulicn CIII Lisholt, 110
dia, mez c n.uno
ima citadoR, assign:IIHlo cOlllmigo u pt'l'side'nte c
o juiz r('lator,
E ell P . , . I Boel'etlLrio, que 1\ escrevi c ItBBignei.

°

°

P(18to ... , l!ecl'l!tllrio.
1,'" .
(Rubriras

do presidenle

e l'elalo)'.)

1.-

s

1037
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MODEL

N.· 44:

Acta da sessão do supremo conselho de justiça
militar, que ann a o jUlgamento
\ Emprega-se

o mesmo formulario

até á resolução

cm conferencia,

e d pois) :
Reabriu-se

a sessão, o o juiz relator

cordão, que annulla
8

ntença

Z('8,

pro

gos ...

(E

recorrida,

cu mdodo

termina

por unanimi
e manda

e a

110\"0

qlH'

ad
(f

como a antecedente.)

(ou For maioria} de votos a

réu seja. julgado

d rhate

odi o d jn tíça mili

leu cm alta voz o mesmo ac-

(·onfonne det
r.

p<Jl"

outros jui-

minam o, arti-

LOHS

ORDEM DO EXERCITO

N.· 27

1.- Serie

MODELO N." 45

Acta da sessão do supremo conselho de justiça
militar, que acceita
a desistencia de um recurso feito pelo réu
(Emprega-se o mesmo formulário até á abertura da audieneia, e
depois) :
Reabriu-se a sessão, e o juiz relator leu em alta voz o uccordão.
pelo qual defere ao pedido, e declara por uuanimidade (01'pOl' maiuria) de votos que acceita a desistencia pedida no termo de f ...
por F ... , soldado, etc., dando por nullo o primeiro termo de fi .•.
(R termina como as antecedentes,)

OIWE~[ DO EXERCITO

L" Scrie

~'.o 27

lOil!1

~LODELO N.· 46
1.<1

Divisão militar

2. o Conselho de guerra
111."'0 c ex.''''' sr. - 'I'ondo

passado

em julgado

a sentença

cond imnou na pena de .. ' a F .. " official não comhateute
~l'adllal,'llo de ...
" sentença

pelo crime do abuso de confiança,

s''ja. «uruprida

na fórmn dos artigns

que
tom a

requeiro

'lu!'

;)15." (' 517," do co-

.lig-o de just iça militar.
No

effcitos d'csta pena comprehcnd ..-se a perda

ncccssorin ; e portanto,
.10 código de jll"tic;a
pcnal orrliunrio.
Promotoria
d() .,.

vistus

militar

IlH

disposições

do

de posto, como

artigos

27,') e 2H."

com referen 'ia ao artigo 71." <locodlgo

assim ~c deve executar.

,ln ~.• eouselho

de guerra

da LI di visão militar,

de .'.
(A~sigJlatura. )

ORDEM

1040

DO EXERCITO

MODELO

L' 'cri

N.o 27

N.o 47

Certidão a passar quando se executa a exauctoração
F ... , secretario

do

tifico que a presente

COIl.

elho de guerra da 3.' divisâo militar, ce r-

sentença

pela expulsão do réu das fileiras

começou

a receber

do exercito,

a suo. execução

em eonformidade

dos

24.° e 517.° do coiligo de justiça militar, hoje ... de ... de
•.. perante o promotor de justiça e a tropa reunida 1)0 '" (indicar o local), praticando-se
todas as formalidades regulnlJlelltal'CB,
sendo o réu entregue ;\8 justiças ordinarius, para o cumprimento du
artigos

pena que lhe foi applicada.
Feita e

!1.8

ignada no Porto, aos ...

dc ...

de ...

P ...
Secretario.
Fui presente,
F ...
Major, promotor.

1041

L" ~ rie

'.0 4l:!

lODELO

Certidão a passar no caso de exauctoração
sem as formalidades dos artigos i93.o e i94.o
F ... , secretario
certifico

do conselho

que a presente

ção pela expulsão

de guerra

sentença

começou

do réu das fileiras do

da ...

ns formalidades

do regulamento
virtude
B

para a ex cução
ás justiças

1',

hoje ... de ... de

prescriptas

no artigo

por

2." d'aquelIe

24.°,

no

ordinarins,

e asai

adr no ..• , aos , .. de ...

ele .. ,
I!' ...

•' ecretario.
Verificado,

F ...
)lajor,

promotor.

artigo

para o cumprimento

pena que lhe foi applicada.
Feita

194.°

do código de ju tiçn militar,

do que se acha preceituado

-ndo o réu entregue

militar,

a sua execu-

xercito, em conformidade

dos artigos 24.· e 517.° do codigo de justiça milito
... ; não se procedendo

divisão

a receber

da

La Serie

ORDEM DO EXERCITO N." :!í

lO!:!

MODELO N.o MI

Quando se executa a pena de morte
I,'•.. , secretario

do conselho de guerra

tifico que a presente
tigo 517." do eodigo
pelas ...

de justiça

horas da ... , perante

guerrH e da tropa reunida
das as formalidades
g-eneral commaudante
Fr-itn

f!

aseiguadn

da J." divisâo militar, cer-

sentença se executou
militar,

em conformidade
hoje ...

o promotor

(](' '"

do mesmo conselbo de

no ... (indicar o local), pratic:lIll1o-8e to-

regulamentares

em nhservanc in da~ 01'<l ns <10

da divisão.
em ... , aos ...

de .. , dl' .,.

F ...
H('(·l'etn1'io.
l·'ui presente.
},'

...

Major, promotor.

do arde .. "

L" Serie

ORDEM DO EXERCITO

N.o 27

1043

MODELO 50

Boletim do registo criminal
Letra

I

Nome.......

. .....•...

Filiuçito

.

Xaturulidade .. "

" .

Ultimo domicilio

.

Data do nascimento .....
Et<tado ...............•
Profissão

Signaes oaraoterístioos

.

Extracto da decíaâo

Altura
Ro to

abello
01h08
. 'IIriz

Bôca
Barba

Signaes partioulares
(Data.)
(Rubrl a do auditor.)
(A8 ignatura do secretario.)
Oó r!.'a~·ã(}.-.E t boletim t 'rl~ .2-1de altura e 0",17 de largura.

• o
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Conselho de guerra territorial
divis ão militar

,

da

M:1PII:!tio 11101 imenru dos I,rtlrr~sos submeuidus a julqameutu
tlt'sde ti I.o de jnneiru até 31 d~ dt'Zf'lIIbro de
}~lItraào.
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N.O 28
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS lU GUERRA
29 DE })EZEMBlW DE 1896

ORDEM DO EXEROITO
(1.< Serie)

Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1. o - Decretos
Smelllria d'eslado dos negocios da guerra-a.a Reparlição da direcção geral
da conlabilidade publica
Usando da auctorisação concedida ao governo no § 6.0
do artigo 25.0 da lei de 13 de maio de 1896 e nos termos
elo preceituado
no § unico do artigo 16.0 da lei de receita
e despesa do estado da mesma data: hei por bem, tendo
ouvido o conselho de ministros, determinar
que no ministe rio da. fazenda, devidamente
registado na direcção geral
da contabilidade publica, seja aberto a favor do ministerio
da guerra um credito especial pela quantia de 8:460;$000
róis, a fim de ser applicado a satisfazer no exercicio de
1 96-1897 as despesas que se liquidarem com a acquisi~ão de artigos de material de guerra, devendo os respectivos documentos de despesa serem descriptos na secção
2.a do artigo 22.0 do capitulo 5.0 da tabella da despesa
ordinaria do ministerio da guerra pura o mencionado exerci 'io de 1 96-1897.
O tribunal de contas d .clarou achnr-se este credito nos
termos d or decretado.
O pr sidentc do cons .Ilio d miuistros, mini itro e secretario d'cstado dos negocio
da fazenda, e o ministro e se';1' ·tari
destado dos negocies da guerra, assim o tenham
entendido e fa<;lLlll executar.
Paço, em 3 de dezembro de

1 96. ~ HEI. - Ernesto Rodolpho
Rstt:.víJ.o de Moraee Sarmento,

Illntxe

Ribeiro -= José

]050
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1.' Série

Secretaria d'eslado dos lIegocios da guerra- Direcçáo ~eral- 2, a Reparlição
Sendo conveniente modificar alguns artigos e r spectivos
modelos do regulamento
de reservas
de 31 de dezembro
ele 1891: hei por bem determinar
as modificações aos artigos abaixo mencionados,
pela fórma que vão indicada ,
ficando sem effeito os modelos do mesmo regulamento,
que
correspondem aos que são annexos a este decreto.
«Artigo 17.° Os commandantes dos districtos de recrutamento e reserva enviarão annualmen te, até 31 de janeiro
de cada anuo, ás repartições
de recrutamento
e reserva
dos quartéis geueraes :
«a) Relações numericas
por arruas, ('orpos em que Lêem
aberta a matricula, nos termos do disposto no artigo 3ó. °
regulamento,
postos,
e § 1.0 do artigo 36.0 do presente
classes e concelhos de todas as praças de prct da L." 011
2.:1 reserva, domiciliadas no respectivo districto, referidas
a 31 de dezembro anterior (modelos n. os G c G-A.) ;
«b) Relações numoricas das mesmas praças, disposta' pOI'
corpos, sem distincção de concelhos (modelo n." 7);
(Cc) Relações nominacs dos ofliciaes de reserva (modelo
n.? 8).
«§ 1.0 Enviarão na mesma data ao commando geral do
estado maior:
«Relações numéricas das praças da La e 2. ti reserva com
instrucção
militar (modelo n.? 7) e mappas da força dos
3.oS batalhões (modelo n.? 4).
«§ 2.° Os commandantos
dos districtos das ilhas adjacentes enviam directamente
ao commando geral do corpo do
estado maior as relac:õ s de que trata o presento artigo
o seu § 1.0
(c§ 3.° Os commandautes
das unidades activas enviarão
annualmentc
até 31 de janeiro de cada anno, ao commando geral do oorpo do stado maior, l'c]açocs numericas ]>01'
districtos de recrutamento
o rCI:! rvu, de todas as prLu;as
da La e 2. ti reserva que, nos termos do disposto no artigo
35.° e § 1.0 do artigo 3G.o do presente r guiamento, tiverem a matricula ab rta nos li Vl'OS competentes das ditas
unidades, referidas 1t 31 de dezembro anterior, e tendo no
verso uma nota da força
ffeetiva das m ssmns unidades
(modelos n.O' 0, O-A, 10 c lO-A.),
(Continua sem altel'açao o § 4.° relativo aos solipcdes
c viaturas).
«Artigo 23.0 A rcpurtiçlto
de recrutnmonto
o rcservn
do quartel gellt'ral (la divisão dcvcrú :

La Serie
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«1. ° Ter cm dia mappas, revistos mensalmente P?" armas, postos e districtos de recrutamento
e reserva, de todos os reservistas
domiciliados na área da divisão (modeservindo-se
para isso dos mappas
los n.OS 11 e ll-A),
(modelos n.OS 4 e 5) a que se refere o artigo 11.° do pre.
sente regulam nto.»
. (Continuam sem alteração os §§ ~.o, 3,° e 4.° d'este ar-

tigo.)

«Art. 24.° As repartições de recrutamento
e reserva dos
quartéis generaes enviarão annualmente
ao commando geral do corpo do estado maior, até 15 de fevereiro de cada
anno, relações das praças da reserva domiciliadas na área
das suas divisões (modelos n,OS 12, 12-A, 12-B e 12-C).»
(Continua sem alteração o § unieo d'este artigo).
«Art. 25.° Os commandantcs das unidades activas envia1'5.0 annualmentc,
até 31 de janeiro d cada anno, aos commandant s gente
das respectivas
armas e direcção da
administração
militar, relações numericas das praças da
reserva que tiver 'li a matricula aberta nos livros compe·
tentes das ditas unidades
(modelos n.OS 9, 9-A, 10 e

lO-A).»
«Art. 29.° A distribuição dos r scrvlatas, de' que trata o
n.? 3.° do artigo anterior, será enviada á 2.:1 repartiçâo da
direcção geral da secretaria da guerra até 28 de fevereiro
elo cada anno ,
«§ unieo. Se o ministerio da guerra não fizer observação alguma á ref rida distribuição,
até 15 de março de
cada anno, considera-se approvada
c será transmittida
ás
divisões territoriaea,
commandos
g sraes e direcção
da
administração
militar; para ser executada, J
O presidente
do con~elho. de ministros, miJ1is~l'~ e secretario
d'ostado <los negoclOs da fazenda, () ministro e
secretario d'estado dos ncgocios elo reino, o ministro e secr .turio d' sstado dos J1 'gocios cclesiasticos c de justiça, e
() ministro e secretario
d' stado dos negocies da guerra,
assim o tenham entendido c façam executar. Paço, cm 24
de dez moro de 1 < !)ü. = HEI.
Ernesto Rodolpho [linize
RibcÍ1'v =João Ferreir« Francu Pinto Ca8tdlu Branco =
.tllloll;O
d',AZI'veclo
JIOl'afS Sarnmito,

Ca uello Branco

José

Estel;ão

de

2R

La . crie

Quadro demonstrativo do nova
~O\'a
ecrle
<lo
lllappas

Mappa.
modificados
ou snbstttu ldcs

Dcslgnnçecs

N"

-'1---

G

G, 6-A, 7

11,'(por
e 2," reservas,
concelhos),

eom instrucção, de todos os corpos
,,,,.,
,,.,
,
'
G-A 'i-A, 11,ll-A 2.' reserva, sem instrucção, de todos os corpos (por
concelhos) , ' , • , . , , , . , .. , , , , , , ' ... , , , , , .... , .. '
7
12 e 12-A
1:~~~1~V.~8:
.~o.~, i,I~8,t~'~~.~~~
.(~),o~·.
~~I:~~8,~~.
8 (igual)

Officiaes de reserva

9 e 10

(por districtos omiual-c-Iv.
-.
instrucção, de cadn corpo (por
, .. "".",
.. ,.,.",.",
.. ".,.'",.

] " ? 2.~ reservas,
dlstrlctos)

!.l-A

!

~~~~

1.~~;~)

ti
9

i

\
I

C011l

L' e 2,a reservas

da brigada de montanha e comps
nhias de artilhei-ia de guarnição. , . , , ... , . , .. , ' , '
e 2,' reservas da arma de cngcnheriu
(por espe'
cialidades) .. , , . , , , , , .. , , , , , , , .. , , . , , , . , , , , , . ' ,

10

] ,a

I O-A

L' e 2,' reservas da ndministruçâo militar (por companhias) , , , , , , .. , , , .. , , , , .. "' .. " .• ,, .•. ',' 'I

Sit,!a~:l.o mensal dos reservistns com instrucção,
naS
divisões "'.,.,.,.""",'.',,
.. , .. ,.' , , , , . , ' ,
Sit~aS'ã.? mensnl dos reservistas, sem instrucção, nll~
H-A
dlvisões.. , , , , , . , , . , .. , . , , , , ' ... , , , , , , .. , .... , '
Situação dos reservistas
de cada divisão, no fim do
12
anno .. , .... , ... ' •. , , , . , , , , , .. , ... , •. , ,. .., ..
Situação dos reservistas relativa :í infanterin, sem in'
12-A
11, l1-A, 12 strucção. , . , .. , . , , , , . , ... , .. , , . , , , , . , ..... , .. '
e 12-A
Situação dos reservistas
relativa à engenheriu,
sem
12-B
instrucção. , , , , , , , , . , . , , , , , . , , , , , .. , , , , , , , . , . ','
Situação dos reservistas relativa á ndministração
mi12-C
litar, sem in-tmcção .. , , , .. , , , , , , , . , .. , . , .. , . ':'
I
La e 2, a reservas de todas as armas, com iDstrucçl~OI
(por distrlctos}. . , ... , . , , , , , , , , , , .. , , , . ' . , , , ' , '
2," reserva, scm instrucção (por districtos) ... ' , , ,','
11

da 1." e 2,a re801'\'IIS, com instrucção (pC'
Fóra do regu- Distribuição
lamento,
los diflcrcntes corpos). , , , , , , , .. , , ., , . , , , , ' , ' , ' '\
Projecto de moliilisação
de cada nrma (por corpos), '

In~::;ib~i,:""

Mappas gerncs do

pCR80al

c solip(·df!s"",."·,,

p~~ d,i~i~"',':, :,~,'.,:,j~~'~,d~,

.,: ~

:""b'I'"~

V Serle
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jogo de mappas das reservas

onc1" são
()lab,lr:t.lo4

}~8taçõOt;

F'im do prnso
lIa reserva

E8t"ÇÕC8 para onde 8~O remetthlos

lDivisões respectivas
Districtos de rc- ,
crutumcnto
e Jdem

I Divisões respectivas

reserva.

I

Idem

"

.

"

31 de janeiro

e corpo do estado maior
_
.

Corpo do estado maior, e commandos geraeSI

I

éol'poS e unida- \
des activas.

C01:::::ti:sOt:'~0' .,
~.~~~~~~~~ .:
artilheria .•.............•..•..........

~~

r:~~~

31 de janeiro.

CO:~~e~b::i~~.o.~~i.o.r.~.~o.~~~~~~~

Corpo do estado maior e direcção da admi-l
\

nistração

I

mili tar ...........•.........•.

1 Para uso da respectiva divisão.

Idem.
\
IVlsues t errr-. Corpo do estado maior ................•..
toriacs.
'
JIdem ..•.............
'..................•.

,

I)' "

'Idem

, .............••......

'" ..

Idem .................•....•...........•

IPara

(Ir>

de fever.

J

I

uso do corpo do estado maior.
Para uso do corpo do estado maior e com-\
mando geral de infauteria .•...•.....•...

(;orpodo estado Idem ........•......................•...
28 de fcver.
Inaior.
Secretaria da guerra e commandos geraes
respecti vos
.
Idem ...................•......•........

I
\

"-

Quarteia g neraee das divisões e commandos
militares das ilhas adjacentes
"

:;0

de murço.

~I------------------------~--------
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Formato
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0,32 X 0,22

1." Série

N.· 2R

N.· 6

Districto de recrutamento e reserva n.c
Arma de • • • (ou administração milltar)

•..

(a) .•.

reserva

Relaç~o por oonoelhos, corpos em que téem aberta a matrioula, postos e olasses das praças da ... (a) ..• da
indicada arma (ou administração militar) domioiliadas
na área d'este drscrtcto, referida a 31 de dezembro de
189 ...

Corpos (I.)
em que têem
aberta
a matricula

"-

o
:9

'""
o
o"

1

CI'\8S~S dc reservu

-------...
... ...

Postos

00

'" '" '"'"'" '"... ~
~
8

<tO

-

I
Sornrna do

I

---------Somma

do

5

Observações

00

I Officiaes inf .. - Cabos e soldo _ '_- -_ - - IEtc
Artífices ....
_ _ _ _- -.........
- - -_ -_ - Somma .•.••.
- ----_
IEtC .........
- 1-- -_- -.1-Somma ••..•.
-- --_ -_ -- -- -lEtC .........
- - -- --concelho .....
- - - - ----- IEtc ....•....
- - - -- - --- -- Somma .....•
- --. -- --- -- --concelho .. , .. - - -

I

lO

a
o

-

_

-

-

Total .•.....

- - - _- -

L" reserva (ou ~.' ,'e8~I'\'1L com instrueção.]
(h) 1'",,/\ " arma do engculwri<l,
tI c81"'eiallunuc;
a compnnhln.

-

-

1-'

-1-1 - ,

(a)

paru

" Il\lmlulatraçiLO

mil it

1',

Nota. - Devem distinguir- se os cabos e soldados serventes, doe
conductores. - Devem supprimir-se as sommas par iaes, postos c
classes que não tiverem rasão de ser. - Para caber ln todos os
concelhos, organisar-e
. hu o mappa em fôrma de caderno com um
cabeçalho commum, collado no topo da folha exterior e d brado
para o interior do mappn.)
O com mandante

l? .•.

do districto,

ORDE~I DO EXERCITO
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MODELO N.o 6-A

O,3~ X 0,22

Districto de recrutamento e reserva n.?
z. a reserva sem Instrucção
Arma de ••.
Relação por conoelhos, unidades em que têem aberta a
matrioula e olasses dos soldados da 2.' reserva sem
ínatrucçâo da índíoada arma, domiciliados na área d'este
distrioto, referida a. 31 de dezembro de 189 ...
I

I
Cla.8~(\8

t:nida<lel (til
cm qu r th~1Il

'"o
~r:
.c

"uert ..
n matrteula

o

(.,

--

I

C>

g

'"
~ '"
~ '"
~ ~
,-

(lO

-1---

.....
,
ee
eoooQ~
a'J
r::-~ C)

.;

.:

~omma o concelho

.;

_: I

1

I

.z:

-

_1=1=1=
- _I_- I

--,- =1,

--

_1-

- -'_

--- ---

-

I

==1=1= =1=

I - -- - --- --j- - - - -- I-l--

-

I
ommu o concelho
'fotal.

,h-

o

:'J,.~

Cl

::_ .:

Obsorvaçõel

-1--1-

-1-

------

Somma o concelho

"eS

•

-- - - - _, -1- - - - - - -- - - - - - I • __ l- -- - - - I I I
-

I

.... ,.,.,

la) P lra
rompallhia.
er,

~u:lrtcl

.•...

-

-,-

=I~

-11

- ----- I

I

I

I
-I

Tal fh' t 1\ cI111 ria., a ( I' cl 11,1 d. ; llara.a
4hnh~iAtra.:ü.o militar,
1) , III Iltl'prilllir-a(
n sollllU.U 6 ('OlUU1Il88 que uno uverem
.-",ÀO

•..

O commandante do districto,
F ...

1.' Serie
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MODELO

],'ormnto 0,32>< 0,22

Districto de recru
Arma de ...

(ou administração militar)

Relução das praQas da ." (a) '" domiciliadas n'este distri
postos e classes de reserva da indicada ar
Classes

'-- ---- I
1899

1898

1897
Corpos
onde H'em matricula
aberta

Posto'

Postos

Postos

'"o

'"

o
o

1'08108

'"

o

'O

'O

'O

E-<

E-<

E-<

o

-

1900

-

-

r-I

I

-

-

'"

o

-e
,...e

o

-

-

(Indicação por ordem
numortca.)

(a) 1.110 ou 2.a reserva

- ---- -

---

u

com Instrucção.

Para a arma de engenheria, ou administração militar, uma folha por
Devem distinguir. se os cabos e soldados conductores dos serventes; re
não tiver rasão de ser,
Quartel.

,.

d~

lo' Serie
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NoO7

tamento e reserva
o

cto com a designação dos corpos onde téem matricula
ma, referida a 31 de dezembro de 189 ooo

o

•

reserva

(a)

aberta,

Total

--------_- I
1901

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

rostos

..,o~

-

-

_ --

lOO~

--

Posto.

I

-

100~

Postos

~

o

o
-e
o

-'"'

-'"'

-

-

Postos

~

c
o

"O

'"'

Observaçõos

.,

o

"'o"

-

-'"'

-- - -

-

r

peeialidades ou companhias com o cabeçalho commurn.
~hoos postos ás seis categorias indicadas no modelo noO9, e supprimir o que
O commandante do distrieto,
F.oo

ORDEM

1.· Sede

DO EXERCITO

N: 28

Instrucções para a escripturação d'este modelo

Formato. - Será invariavelmente
o do papel almasso de 0"',32"
x Om,22. E preferível adoptar o papel quadriculado, de 54 linhas, que se encontra à venda no
commercio, do que ter o trabalho de o pautar ou
II despesa
de impressão.
Postos.

-

Suppressões.-

A designação dos postos será reJuzida ás seis categorias seguintes:
1." Officiaes inferiores (incluindo sargentos ajudantes, primeiros sargentos c segundos sargentos).
2." Musicos (incluindo 88 differentes classes e aprendizes de musica).
3.· Cabos e soldados (incluindo primeiros c segun,
dos cabos, e todos os soldados). Na arma de ar
tilhcria, esta categoria deve ser desdobrada emduas, distinguindo se os cabos c soldados serventes, dos cabos c soldados COfldllctores.
4." Corneteiros e clarins (incluindo os mestres,
contramestres,
os tambores e os aprendizes).
5." Artificee (incluindo os do estado menor e os das
unidades, quando os haja.
6.· Forradores, nos corpos e unidades que os tiverem (incluindo os aprendizes).
Todas as vezes que as columnas verticaes não tiverem rasão de ser, por faltarem praças da classe
respectiva, serão supprimidas.

Observllções.-A casa das observações
circumatancias

anormaes

é destinada
a indicar
que se derem.

as
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L" Serie

N.o 2K

MODELO

(Formato Olll,32X om,22j

Regimento
Relação das praças da ... (a) .• ' que
com designação dos districtos de recrutamento e reserva
referida a 31 de de
elas

-

'"o
o
E-<
'O

-- N."' ....

-

,---

o
'"
o
E-<

-----

'"o
o

-

_.'"'"'

-

-

'"

1900

Posto.

Postos

Postos

Postos

I

1899

1898

1897

Df ati-ictos
de recrutamento
e reserva.

--

-

~

o
-e
o
r,...

-

]

"

2

~
4
5

I
I

6
7
8

~

10

.
,

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Etc ............
Colouias .......
Estrangeiro
....
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N.o 9

n.? ...

de

téem matricula aberta n'este regimento
onde estão domiciliadas e da classe a que pertencem,
zembro de 189 ...
ses

1~Ol

--

-

Postos

--

POSt08

-

Total
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P~os
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-
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-
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O commandante,
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}'ot'ffinto

0,32 X O.2?

(a)

1063

MODELO K· 9-A

Brigada de artilheria de montanha

Mappa da força da 1. reserva de artilheria de montanha,
referido a 31 de dezembro de 189...
4

Olassos de reservn
Posto, (b)

Obs« rvaçêes

'3o
__

-'-

'

E-t

_

Officiaes inferiores ...••..
Cabos e soldados scrventcs
Cabos e soldados eonductores
.
Artifices
.
Corneteiros .•............
Ferradores ........•...•.
Somma ..•..

Mappa da força da 2.' reserva de artilheria de montanha,
referido a 31 de dezembro de 189...

.
Classes do reserva

_,

po.tos

~
'"o o~
'" ~
'" ~
'" ~
~
l-

--

tr;

- -

~,
o
o
;:
;: '"

'"

--

- -

-

Observações

'3o

E-t

- ----

Officiaes inferiorcs .......
Cabos e soldados serveutea
Cabos e soldados conductores ...•...•........•..
o.
Artifices
••

0

•••••••••••

Ferradores ..............
Somma

Quartel

••..•

-,-l-

o

---

I

-

..•
O commandante,
F ...

Nota. - Identico para as companhias de artilheria de guarnição,
com a differença do titulo (a), c os postos (o), que se reduzem a.
offici aes inferiores, cabos e soldados, e corneteiros.
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Nota da força etTectiva da brigada ou companhia

Officiaes inferiores .........•..•.................•..••
Cahos e soldados conduetores ....•.........•..........

Etc ................•................................
Etc
,.
Total. ..•.•....••••.•.....

.

-~-
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1.' Serie

MODE

0,32 X 0,22)

Regimento
Relação das praças da L' reserva (ou 2.· reserva), com instruo
Classes

1897

I

1898

---

----

Postos

,

I

Especialidades

1899

----

Postos

Postos

(](o

-----

I I
I

....
-1-

I I'

Sapadores-mineiros
..•.
Caminhos de ferro ....•
Telegraphistas
.......•
Pontoneiros ..........••

-----

Somma •.•...•.•

I '
--1-----I I

I

I

Relação das praças da 2.' reserva, sem ínatrc

-

}'.peclalidndcs

Postos

1897

Soldados..

)"p

ad ores-mineiro s .
c;aminbos ~e ferro •..
'I'elegraphistas ......
Pontoneiros .........

I
Quartel ...

Somma .

....

Cl:\.s~('i't ,te'

1898

1899

I

1900

-- ---

--

--- --

--- --

1901

- ---

1902

--

.

.

I

---

-

V Serie
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LO No° 10

de engenheria
ção da arma de engenherta,

referida a 31 de dezembro de 189 ..•

resorvu

~

1900

190J

I

Postos

1902

vPostos

Postos

- -'I

I
I

I

1

Observações

I

,
,
-

.-

I
-

--

--r

-

I

-

I

--- --

1-

1

1

I

I-'~I

-

-- -

,-

,

I --

----

.

1

I

I

---/-

ção militar, referida a 31 do dezembro de 198 ...

._

I

reserva

190:1

--

1901

--

_.- --

J90.;

I

190R

1907

1906

1909

-- -- -- -- --_

-- --

__

I

1_-

I

--

I
I

Somrna

Observaçõos

---

O commandante do regimento,
.1<' .••
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Formato 0,82 X 0,22

(a)

N.o 2R

DO EXERCITO

MODELO

10G9

N." 10-A

3.- Companhia da administração

militar

Mappa da força da 1." reserva, em 31 de dezembro
de 189 ...
Classes de reserva
Posto. (b)

1

1897 1898 1899 1900 1901 1902

Ofliciaes inferiores ...
Cabos e soldados .. . .
Artifices ............
Clarins .............
Ferradores ..........
Sommu

-

_. -

-- -

-

-

-

- - -

"0

"

Observações

Õ
E-<

--

-I

Mappa.da força da 2.' reserva, com instrucção,
em 31 de dezembro de 189...
Classes de reserva

,

Postos

Officiaes inferiores.
Cabos e soldados .....
Artificcs
Clarins .....••...•..
Ferradores ......
o o ••

0

189711898

1899 190011901

-'1-

-

-

-

-

1902

"

Õ
E-<

Observações

- - --

.-

•••••••

o •••

-

-

-

--

-

Somma ...

Ma.ppa.da força da. 2.' reserva, sem instrucção militar,
em 31 de dezembro de 189...
Classes
Postos

-11

1897 1898

Soldados ....
Quartel

0

•••••••

..

de reserva

1899 19tO 1901 1902

-

_.-

-

Õ
E-<

Observações

--

-

I

.••

Nola.-Identico
para a 1.' e 2." companhias,
n.v •.. (a), e dos postos (/,) respectivos.

com a differença do

O commundante

F ...

da companhia,
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Nota da força effectiva da companhia

Officiacs inferiores.. • . . . . . • . .. • ....................•
Cabos c soldados ..•......•••.....•.•.....•.•........
Artifices •••........••..•..•....•...••...•....
Clarins •.•...•......••...•..

,

.

, ................•..•••.

Ferradores ....••.........••.....••..•.....•...•.•...
Total ....•............•..•

(Rubrica do commandante da companhin.)
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Divisão

10U

Arma de .•.
administração militar)

1. a Reserva
(ou 2.a com Instrucção)
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1.' Serie

N.o 28

Mom:

(Formato 0,32 X 0,22)

Divisão
Relação dos officiaes e praças da '"

(a) ...

domiciliados
Anno

Em 31 d e janelro

Postos

Em 2 ...

do fevoretro

Postos

Em 31 de março

-----Postos

Dlstrtctos
de
recrutamento
e
reserva

--t-- ----------

N.O

Somms

I

Em 31 de julho

Em 31 de "gosto

Em 30 de setembro

---

II;
I

Somma

0'0

-·-------1---·----- --'-1-

.-

_-j

Quartel ...
(a) 1.1l ou 2.6 reserva

com instrucção.

Para. a arma de engenberia pôr as quatro espeolalidades
da arma elJl
Para II administração
militar pôr as tres coinpauhius em lognr dos posto~'

1.· Serie
LO

~.o
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11

lllilitar
na área d'esta divisão, referida ao ultimo dia de cada mez
de 189...
Em 30 de abril

Postos

I

Em 31 de maio

_-Postos

-,--__I- -

Em 30 de junho

Postos

------

Observações

___ 1- _I~ -------

_

I

I

I I

--I---h-

Em 31 de outubro

- --

--1-' -

---1-

I
Em 30 ele novembro

Em 31 de dezembro

--1--

i

l()~ar CI,)1 postos.

----

--

I
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{Formato 0,32 X 0,22)

Divisão militar

2. a reserva sem Instrucção

Arma de Infante ria

Relação dos soldados da 2." reserva, sem instrucção,
domiciliados na área d'esta divisão,
referida ao ultimo dia de oada mez
Anno de 189...

'Q)

'11
~

,~

'O

...

o

Dlstríctos
de
recrutamento

:: ...o

o

o

..

l:"

o

"" 1'0'"'

o

o

-

..

8

" " 8 e" 8 .E," g ~ ~~
~" .,
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o
~" o""" ...
'"" ~" o"""
'"
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S
S S S S S 8 '"
8
8

o

'O
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reserva

'"
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1'1

1'1

O".>

O".>

'"

'O::
,Q

1'1

- -

1'1

-

.d

,~

'O

O".>

<:r.

O".>

1'1

~

1'1

- - -

- -

1'1

-

e 6 S
"o ..o" ""
" o"" ~
~
'""
'"
'"
lO
8 s
,Q

.5

,Q

,Q

"

'O

N

'O

Observações

'O

O".>

~
-

1'1

1'1

- -

I
I
I

~

I ~'.'

-

- -

-,-- -1-

~I"

- - - -

,

Quartel ...
O chefe da repartição de recrutamento e reserva,
F ...

Para a arma de engenheria e para a administração militar, se
instrucção, mappas idcnticos aos modelos 12-B e 12-C.
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Forma.to
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N.· 12

... Divisão militar

Arma de ...

(a) 1.a

reserva

Relação dos officiaes e praças da 1.' reserva (a)
domiciliados na área d'esta divisão
referida a 31 de dezembro de 189.•.
Postos

Distetos
d.
recrut smeuto
e
reserva

.,....
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O

N.o
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]
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"
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Somma ..
la) 011 2." reserva

com tnetrueção.

N!lta.-Par:t
a arma de engenheria
desdobra-se,
dados, cada uma das eolumnas dos postos.

por eepeciali-

Para a administração
militar desdobra-se por companhias cada
ma das columnas dos postos. Supprimir todas as columnas verticaee
que não tiverem rasão de ser.
O cbefe da repartição

de recrutamento

F....

e reserva,
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MODELO N.o 12-B

Divisão militar

Arma de engenherla

2. a reserva sem instrucção militar

Relação dos soldados da 2." reserva, sem instrucção militar, domioiliados na área d'esta divisão, referida a 31 de
dezembro de 189 ...

~

~
.;;;

~ ~~

"
.~

DI.tl'ieto.
elo recrutnmcnto

;';l
:=;

~
o

""'"
A

""e o
'"" ~'" .s""..
"" E-< o
'"" '" "

C rf'M'I'Y!\

'"e

'Z

:::

""
o

Ohsrrvaçoc.

.,
o

""E-<o

-1----

N.o ...•........

;l..

I

Somma .•.•

-'-I-I

Quartel ...

o chefe da repartição de recrutamento c reserva,
F ...
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Formato
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MODELO

0,32 X 0,22

~.o

1.' Série

12-C

.. , Divisão militar

2, a reserva sem instrucção

Administração militar

Relação dos soldados da administração militar, da 2." reserva, sem instrncção militar, domiciliados na área d'esta.
divisão, referida a 31 de dezembro de 189.•.

..

:a

Distr!ctOB
11erecrutamento
C reserva

'"E"'"

..

:a

.!!

'"
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o

""E

"â

Obsorvaçüce

. . .
o

I;)

..;

o
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""
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.;

-1- -I

Sorama

Quartel ...

o

cbefe da repartição de recrutamento e reserva,
F ...
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Por ter saído com algumas inexactidões,
seguinte decreto:

N,0

28
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novamente se publíca o

Secretaria d'estado dos nrgocios da guerra - Direc~ão geral- P Repartição
Tendo o regulamento
para o serviço das inspecções aos
corpos,
estabelecimentos
e repartições
militares,
e bem
assim o regulamento
disciplinar do exercito, approvados
por decretos de 3 e djl 12 do corrente mez, estatuido novas regras e preceitos não só em relação á maneira de apreciar a aptidão militar c profissional, e as qualidades moraes
essenciaes para o exercicio do eommando, como tambem
com relação ao julgamento da capacidade moral dos ofliciaes ;
Considerando que se torna, por este motivo, necessario
harmonisar
essas regras e preceitos
com a fôrma e o
processo a seguir com relação ás informações annuaes :
Hei por bem decretar o seguinte:
1.0 Que o actual modelo dc informações annnaes seja
substituido pelo que vae junto a este decreto.
2.° Que as informações annuaes dêem entrada na secretaria da guerra até ao dia 20 de janeiro de cada anno.
3.° Que, para a execução d'este serviço, se observem
as seguintes regras:
a) As informações annuaes serão acompanhadas de uma
relação nominal, por graduações e antiguidades, dos offieiaes
e praças a quem disserem respeito e que pertençam
ao
eff ctivo do corpo, .stabeleoimonto
ou repartição,
no dia
31 de dezembro;
b) O chefe do corpo, e .tabclccimento ou repartição, nas
respo tas aos quesitos e no juizo privativo, deve descrever
cada offieial com a mais escrupulosa exactidão e clareza,
por modo que superiorm nte se possa apreciar com toda a
justiça,
não só o estado physi 'o e valor moral c íntellectual do informado, o zêlo pelo serviço e a sua aptidão
militar para o cornmando, mas também todas as suas qualidades e def itos, quer eomo cidadão, quer como militar;
c) Preenchidas
assim a folhas das informações, somente
referentes
a officiaes, aspirantes a offieiaI, sargentos ajudantes e primeiros sargento
effcctivos ou graduados, o reunidas n'uma collecção, ÍL qual o chefe juntará uma folha que
lhe diga r sspeito, preenchida unicamente
nos dizeres da
frente, serão toda remettidas ao general commandanto da
divisão até ao dia 5 de janeiro;
ri)
m IUO chef remetterá
ig-ualmente ao commandant
geral da sua 1'0 pectiva arma outra folha que lhe
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diga respeito, tambem preenchida unicamente nos dizeres
da frente;
e) Os commandantes das brigadas preencherão as informações dos officiaes que formarem parte dos respectivos
quarteis generacs, enviando-as aos commandantcs das divisões até ao dia [) de janeiro;
f) Os commanelantes das di visões informarão acerca dos
generaes e commandantes dos corpos sob as suas ordens
immediatas, e bem assim dos officiaes que formarem parte
dos respectivos quarteia gcneraes e servirem nas repartições d'elles dependentes, e dos que estiverem na disponibilidade e inactividade, residentes na divisão;
g) Os commandantes geraes do corpo do estado maior
e das differentes armas preencherão completamente as folhas das informações dos militares que lhes estejam directamente subordinados, bem como dos commandantes ele corpos e da escola pratica da respectiva arma;
h) Os mesmos commandantes geraes preencherão, só na
frente, as folhas que disserem respeito aos officiaes não
arregimentados quc estiverem em eommissões directamente
dependentes do ministerio da guerra, remettendo-as, até
ao dia 3 de janeiro, aos chefes sob cujas ordens os mesmos officiaes servirem;
i) De modo identico procederão os mesmos commandantes gcraes com respeito às folhas relativas aos officiaes
que estiverem sob as ordens de auctoridades dependentes
de ministerios estranhos ao da guerra, devendo essas folhas ser devolvidas aos alludidos commandantes geraes até
ao dia 10 de janeiro, a fim de serem entregues na secretaria da guerra até ao dia 20 do mesmo mez;
j) O presidente do supremo conselho de justiça militar,
o commandante da escola do exercito, o director geral da
secretaria da guerra, o director da administração militar,
o director do real collegio militar, e todos os demais .hefes directamente dependentes do ministerio da guerra,
preencherão as folhas de informações relativas aos offíciaes
sob as suas ordens immediatas, remettendo-as li secretaria
da guerra até ao dia 20 de janeiro;
k) Com respeito aos officiaes da administração militar
que se não acharem sob as suas ordens immediatas, procederá o respectivo director por fôrma similhante :'~ indicada nas alineas li) e i);
l) Os commandantes dos corpos dos Açores orientaes e
occidentaes reruetterão
as informações ao general commandante dos Açores centracs, nos termos e pelo modo

1." Scríc
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consignado para os corpos do continente, a fim do mesmo
general as remetter á secretaria da guerra a tempo de ali
darem entrada até ao dia 30 de janeiro;
m) O cornmandante militar da Madeira remetterá directamente á secretaria da guerra as informações dos officiaes sob as suas immediatas ordens.
4. o Quc, de cada uma das folhas das informações, o
chefe, que as preencher, deve deixar ficar em seu poder
copia authentica, ou seja para regular as quc tiver de dar
durante o armo immediato, ou pam as transmittir a quem
lhe succeder, devendo essas copias, relativas aos tres ultimos annos, ser conservadas reservadamente, inutilisandose periodicamente as anteriores.
5. o Que o chefe, que preencher as folhas de informações
annuaes, communicará a cada um dos interessados 11 sua
informação relativa aos quesitos, conservando reservada
a que se refere ao juizo privativo. Para este fim, e antes
de serem remettidas ao seu destino, será annunciaelo em
orelem do corpo ou estabelecimento que as informações
poderão ser examinadas cm determinado dia pelos interessados.
G.o Que as respostas aos quesitos deverão conformar-se
sempre com as regras prescriptas no artigo 31.0 e seus
parngraphos do regulamento para as inspecções aos corpos, estabelecimentos e repartições militares, de 3 do corrente mez.
7.0 Que os commandantes das divisões militares, commandante geral do corpo do estado maior, commandantes
gemes das armas, commandantcs militares dos Açores e
Madeira e mais auctoridades a que se refere o n. o 3.0 do
presente decreto, quando remetterem IIsecretaria da guerra
as folhas das informações, proporão simultaneamente, em
nota especial, o que julgarem conveniente, tanto com respeito aos officiaes que se tenham tornado dignos de qualqucr distincção, como em relação áquelles que tiverem
más informações, c ainda dos chefes que informarem com
mODOSexactidão acerca dos seus subordinado , a fim de
se lhes tornar effectiva a responsabilidade em que tenham
incorrido.
8.° Ficam derozadas as disposições do decreto de 30
de novembro de 11:)93.
O ministro e secretario d'estado dos nego cios da ~uerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 12 de
dezembro de 1 9G.=RF,I.=José
Estevão de Moraee Sarme1lto.
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Regimento . o • (OU inspecção ao regimento o • o)
Informação annual referida a .
(ou informação referida
ao official abaixo designado)
o

Posto

Nome

Naturalidade

--

o

Annos
de
idade

---

I

Annos
de
serviço

Estado

Data dos
dífferentes
postos

---

Notas do registo disciplinar
Quando
Infracções
de
disciplina

Pena
Imposta

Observações

Por quem
Dia

--

Serviços

extraordlnarios

Premias,

condecorações

c ordens mílttares

Campanhas

c ferhnontos

Tempo
de licença registada

Mez

Anno

--

Louvores

que tem tido

Tempo de doença
e licenças da junta
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Quesitos

Informação
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do chefe

Estado physico

Qualidades moraes

Capacidade intellectual

Instrucção geral

Instrucção profissional

Como desempenha as fuacções
de commando
Como executa os serviços
que lhe são commettiàos
Qual o zêlo empregado
na fisealisaçâo dos interesses
da fazenda publica e das praças,
e na conservação do material
de guerra e mais artigos
II. sua responsabilidade
Especialidade militar
para que tem maior aptidão

Juizo privatlfo do chefe (ou inspector)
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2. o - Portaria
Secretaria d'estade dos n~gocios da guerra-Direcção

geral-

t. a Reparliçãu

Approximando-se O praso em que devem ser elaboradas
as informações annuaes: manda Sua Magestadc EI-Rei, pela
secretaria d'estado dQSnegocios da guerra, chamar a attendos chefes a quem incumbe a execução de tão importante serviço, para que lhe dediquem todo o cuidado, intelligencia c imparcialidade, de modo a formularem a mais
justa apreciação dos dotes e qualidades militares dos individuos a quem se referirem.
Devendo o official ser o agente impulsor que communique ás tropas o espirito de obediencia, é nccessario não
somente que elle saiba instruir, educar c dirigir o soldado,
mas mais ainda que o saiba commandar. Para isto indispensavel que possua as qualidades moraes que distinguem os homens de acção: a energia, a decisão, o zêlo, a
tenacidade de caracter, o espirito de iniciativa, os dotes,
emfim, que constituem a aptidão para o commando, alliadas á elevação das faculdades intellectuaes, aos conhecimentos technicos e á conveniente robustez physica.
Nem a cultura intellectual e techniea, nem o vigor physico poelem, comtudo, substituir aqucllas qualidades moraes ; o official que carecer de um caracter firme e resoluto
não corresponderá inteiramente á exigencia das suas funcções militares.
A tempera moral é, pois, um elos pontos que deve merecer mais especial attenção elos chefes ao informarem dos
subordinados. E desnecessario será recordar, tambem, que
a respeitabilidade pessoal e a honestidade sob todos os pontos de vista sFio apanagios absolutamente inseparavcia do
offícial. O lustre do exercito exige que não figuro nos seus
quadros quem tenha maculado a nobre farda de soldado.
A benevolencia exercida por meio do silencio ácerca de
actos conhecidos, que hajam abalado o prestigio militar de
um official, seria uma falta grave, que não é licito sequer
presuppor.
Ao formularem o juizo privativo de cada subordinado,
terão os respectivos chefes ensejo para expor leal, clara
e precisamente a sua apreciação sobre o conjuncto de aptidões intellectuaes e physicas e qualidades moraes que lhe
disserem respeito, de modo a deixarem bem claramente
formulada a opinião sobre se existe o conveniente equilíbrio entre todos aquelles dotes ou se o maior desenvolvição

ó
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mento de uns póde, até certo ponto, compcnsar o menor
de outros, tendo sempre em vista que deve existir uma plena
concordancia entre as respostas aos diversos quesitos e o
juizo privativo, sem a qual aquellas ou este serão menos
conformes com a verdade, a justiça e a imparcialidade
que
deve presidir ás informações.
Se todos os officiaes devem possuir as qualidades moraes
de energia, decisão e firmeza de caracter, o chefe tem uma
das mais opportunas
occasiões de revelar cstes dotes ao
formular as informações dos seus subordinados.
No modo
como fizer a apreciação d'elles, o chefe dá a mais segura
e a mais justa das informações
a respeito de si proprio.
Se algum houvesse que nlto possuisse a coragem moral
para formular a informação do subordinado consoante o seu
real merecimento
e em quem os sentimentos affectivos imperassem mais do que as indicações da rasão e os sentimentos da justiça e da imparcialidade,
demonstraria
indubitavelmente
carecer dos dotes e aptidões necessarias para
exercer o commando. A elaboração conscienciosa o imparcial das informações constitue, pois, por si só, a melhor o
a mais segura pedra de toque para aferir as qualidades moraes e a aptidão dos chefes para o exercicio das funcções
que exercem.
Sua Magestade EI·Rei tem por muito rccommendados
os
preceitos
que ficam expostos, e confia plenamente
que
os chefes, a quem incumbe formular as informações dos
seus subordinados,
os hão de cumprir por fórma a corresponderem à confiança que n'elles é depositada.
Paço, em 24 de dezembro de 1896.
José Estevão de

=

Jloraes Sarmento.
3.

o-

Dircc~áo da administração

militar- Secç;ío do gabinete

Tendo as companhias e direcções dos caminhos de ferro
taxado por inteiro alguns transportes
abonados por conta
do estado a differcntes praças qne viajam nas condições
não exceptuadas pelo artigo 4. o do convénio de 2 de maio
de 18%, pejo facto de não "irem bem especificados nas
gnias os motivos e a natureza do serviço que obriga aos
l' feridos transportes.
como está determinado na alínea e)
elas instrucções
para o preenchimento
das requisições a
(lue se r sfere a ordem ao exercito 11.0 10 do mesmo anno:
manda Sua Magestade El-Rci r commcndar a exacta observancia
das referidas instrucções,
ficando de futuro o
pagamento do xcesso da taxa estabelecida á responsabili-
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dade da auctoridade que assignou a requisição sem os devidos esclarecimentos.
4.

o _

Direcção da administração militar- 2.a Repartição

Declara-se:
J •o Que o pão para rancho que a padaria militar ha dc
distribuir durante o 1.0 trimestre de 18l:l7 deve ser pago
a 78 réis cada kilogramma.
2.0 Que as rações de pão fornecidas no mez de novembro ultimo saíram a 37 réis.
3. o Que as rações de forragens fornecidas no mesmo
mez saíram a 282,79 réis, sendo o grão a HJ7,4D róis c
a palha a 85,3 réis.
Rectificações
Na ordem do exercito n.? 26 de 21 do corrente mez, pago 876,
lin. 19 e 20, em seguida ás paluvras "em igualdade de antiguidade» deve ler-se "de posto ao mais antigo no posto anterior, e ainda
em igualdade d'este, ao mais antigo em praça, salvo, com tudo, os
casos em que funcções de serviço ou nomeação especial hajam investido qualquer militar no exercieio do comrnando, ou em que Iegislação, também especial, determine o contrario».
Pago 878, lin. 33, aonde se lt- "o que não exclue» deve ler- se
•o que não inclue».
Pago 891. O artigo 58.0 deverá ler-se pela seguinte fórma :
Art.58.0
O superior, sempre que ao seu conhecimento chegue
directamente
a noticia de uma falta, applicará o castigo merecido
ao militar infractor, não podendo, n'esse caso, delegar no subordinado a competencia para punir que lhe for conferida por este regulamento, salvo se entender que a pena applicavel cabe na competencia do subordinado.
Pago 896, Iin, 34 e 35, aonde se lê «com excepção da pena de reprebenaão impoata a officiaes» deve ler-se «com excepção das penas de admoestação e reprebensão».
Pago 911, lin. 19, aonde se lê «cm documentos (lue, por sua natureza» deve ler-se «cm documentos que não sejam de transfereueia,
e que, por sua natureza •.

José Estevão de Mm'aes Sarmento.
Está conforme.

o

direotor geral,

SEcnE'LUUA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
30 DE DEZEMBRO DE 1896
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Publica-se

ao exercito

o seguinte:

Decretu
Secretaria d' estade dos uegocios da guerra - Direcção geral- d, a Repartição
Em conformidade com o disposto no fl.l'tigo 3.0 da carta
ele lei de 1:l de maio do corrente anno, relativa ao código
de justiça militar:
hoi por bem a]JJ!l'ovar o regulamento
geral dos «stabelecimentos
pellae~ militares, que faz parte
d'cste decreto e baixa ussiguado pelo ministro e secretario
d'estado dos Ji('gocios da guerra.
O presidente
do conselho de ministros, ministro \.' ::iCcretario tl'estndo dos negocios da fazenda, e os ministros
c secretaries d'estado dos negocies do reino, dos ecclcsiasticos e <te justiça, dos da gnrrl'a e dos da marinha e ultramar, usaim o tenham entendido e façam executar.
Paço,
em 24 dr dezr-m bro de 1 t;~)(;,- UE l. . Ernesto Ror/olpho llintze Riueh'v
João P('ITeir(/ Franco Pinto Castellu
Branco
.1ntonio d' Azevedo Castello Branco = José Estecão de 111ol'acS Sarmcnto ee Jacint» Caudido da 8i11"((.

Regulamento geral dos estabelecimentos penaes militares
'rITULO I
Dos estabelecimentos

repressivos

e preventivos

C.\ 1'1'ITLO l'NICO
Da natureza e fins dos mesmos estabelecimentos
Artigo 1.') O prosidic militar de' Suntarem é um estabelccimonto penitenciario,
destinado a receber os miliuu-is
condemnndos na. }lPlla estabelecida no artigo 20. o do codigo
de jnsti 'a militar .
•\.rt. :?o O (1 posito disciplinar, no forte da Gra~a, 6 um
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estahelecimento
destinado a receber as praças coudemuadas na pena estabelecida
no artigo 23.0 do codigo de justiça militar.
Art. 3.0 O deposito de dcportadoa, 1111 praça de S_ J ulião da Barra, é um estabelecimento
destinado a receber
os condcmnudos pelos tribunaes militares na pena de doportação, as praças do exercito, separadas dos corpus por
má conducta hubitual, com destino ás províncias ultrmuarinas, nos termos elo artigo 83.0 do reg'l1lamcnto disciplinar
do exercito, e bem assim os oneorporados no deposito disciplinar que não tiverem passado da H,'I classe, como dispõe
o n." 3.0 elo artigo lG3.o d'este reglllamento.
Art. 4,0 As casas de reclusão, estabelecidas na. séde de
cada divisão militar, são estabeleciuientos
destinados a receber os militares nccusados do crimes militares ou communa, sujeitos li jurisdicção dos tribunacs militares ou 01'dinarios, quando, nos termos da lei, devam ser conservados preventivamente
presos.
§ unico, Tambem podem ser internados nas casas de reclnsão , quando estas pOSi:>ullm as precisas accouimodaçõee,
as pmça:> de pret a quem for imposta a pena de prisão correccional, e Dt\O possam cumpril-n no quartel do rosp ictiv o
corpo, por falta de casa para esse fim apropriada,
Aft. f). o O presidio militar fica sob tL inspecção e IiscnIisaçào directa do ministro da guerra, e os outros ostabelecimentos sob a inspecção e fiscalisação dos respectivos
generaes connuandantes
das divisões.
§ uuico. Em casos extruordinurios
e urgentes,
os commandantes daEl praça:> onde Cl:;tí'toestabelecidos os depósitos dil'iciplinar e
deportados,
e os cOlllluundantci:l dos
corpolS 11 ql1e esteja annexa qualquer; casa lle reeluRlw, poderão providenciur,
quando assiin () julguem conveniente,
sobre qualquer aeto de s 'l'\"iço, (h~pelHknte r10s lUeSItlOi:l
estaudecimelltos,
dando, porém, conta ilUllll'diata das l'l'solllçocs tomadas aos J'cspectiyos gCllentl'S eOl\lllW1Hlallt\:S
das divisões.

ue

TITULO II
Do presidio

militar

CAPITULO I
Do pessoal do presidio
Ad. G. o O pes onl do presidio, destinado ao S l'\'i<;o de
cOllnnando, a<lmillistrlt!;ào e vigilancia, furmará um c:;tado
maiol' e um estado menor <!10ma seguinte composi~riú :

1.'

OItDL\I

~('rjc

10~9

Estado m.iior :
1 Oommnndunte
;
1 ~ 'glulIlo commandantc;
1 •\(lj unto;

1 ~lG(ii<:o;
1 ('apellàu;
1 Secretario,
E,ta<lo menor:
1 Ajudante do sccretario ;
I MOJ\ilol' para o serviço da in .trucção ;
1 Oht:'fe II ."'llun1a,.;
l' GlIal'lla~ de I,a clu H';
H; Gu:mla:; do :!,a classe ;
,) Enforlllt'il'otj;
II ~<'I'\'I'lttI'S;
1 F'el d' aruiuzcm.
AI 1Il (i) pessoal indicado, haYlll':í, os mestres nccessarios
para n I usino rlns diversas industrias .
do prr-sidio será um ofâciul suArt, 7.0 O couuuanduute
perior do l', cercito activo 011 um oftit'ial r iformado de patente llii.,) superior a gelleral de brigarla.
U
'g'lIlUlo
conuuandautc
erA um capitão do xercito
activo ou um oflicia] reformado de patente nâo superior 11
majur nem inferior 11 eupit·w.
() adjunto sed uu ofllcial subalterno
do exercito activo ou Hill ofllcial r formado de patente não SUl erior a
capitão,
O medico
cnpellão serão amuos dos quadros do exercito.
U ::; eretario 8t:'rú um nspiraute
da administração
militar

olficial rcforuuulo

011 UIll

de pat .nte não superior

tfw.
() njudan te do secrcUu'io

:-:I\rg nt .
O ll11oitor cd 's'
11 b ,i p' I' I miui trHl'
) l·h·f de gu.tnl:!
(). gll'lI'tla dl\ La
gUlHlo ~·lrA'l'uttl.
() guardas de 2. a
III iro
l'ahv.
()

I

ufel'lll 'ir()

cd. um primeiro

a

flt

da s serr.o e colhiüo

crão

tirados

en h', os pri.

da l.P companhia

rvcnte
Cl', o 01(1.do
nl'mazcm será um primeiro

fiel ti

ou 'egundo

lhido ntro o' St·glllldos argcntos,
o 'Illlino primario.
. r;\' um primeiro arg(lnto.
·Ia::;e serào 'scolhitlo,; entrl' Oti se-

miu' trn~ão Illilitar.

o

a capi-

cauo.

dn ad-

IO!)O
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Os mestres para o ensino das diversas indnatrias serã«
escolhidos entre os que servirem no exercito ou nos estabelecimentos fabris do cormuando geral de artilhcria,
t'.
na falta d'estes, ';81'1io ccntrntados
na classe «ivil.
As praC;:ltl de pret encnrregadus
<los differentes serviços
enumerados n'este artigo poderão ser elos quadros do cxercito activo ou reformados,
com exemplar comportamento.
§ unico. () porteiro será detalhado, semanalmente,
pur
escala, de entre os guardas de 1." classe.
Art. 8.° Os vencimentos
<lo pessoal do presidio militar
são os que constam da tabella annexa ao presente regulamento e que d' elle faz parte.
VAPITl'LO

II

Attribuíções do commandante, segundo commandante,
adjunto e secretario
Art. lI.o O commandanto do presidio é o chefe do estabeleeimcnto ; a sua acção, uctividade c intelligenoia devem estender-se a todos os ramos do serviço, quer se relacionem
coiu a instrucção moral ou r iligiosa, quer com a instrucção e::;colar ou profissional. quer finalmente com a disciplina ('
administração
do presidio. As suas attribuições sfio as indicada" n' este regulamento,
devendo empregar os meios nccessarios para manter a rigorosa disciplina dos presidiados,
dando imrnediatamente
conta à secretaria (la guerra dos
meios cxtruordinarios
que, por circumatancias
de maior
gravidalle, for obrigado a elllprC'gnr; e, quando as prescripções regulamentares
sejam omissas ou imprnticnveis,
deverá propor ao ministro da guerra as medidas que julgue
indispcnsnvcis para o regular funccionamento
du prisão a
seu cargo.
não deverá nunca esquecer
Art. 10.0 O commandante
'Iue o svstema ruuis próprio para dirigi L' e moralisar condemnados, consiste na ac~ão paternal, no conselho e na b 'nevolencia, e (lue o' meios repressivos
os actos violentos só devem empregar-se
em casos extremos e que recla.mem dura severidade e prompto exemplo.
Art. 11.° Até :31 <1e janeiro de cada anDO, o c01l1111andante do presidio enviarA :i secrt'turia <la guerra um relatoriu
referido ao anno findo, em q ne exponha dei:lcnvulvi<lallll'nte
as vantagens ou inconveniente"
do regimen do presidio,
sohretudo no qUl' di", reHpeito ao systema aduptallo, do
trabalho em conUllUln e cm silencio, com separaçao abso-
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luta fórn claH horas de trabalho e exercícios;
medidas que
convirá estabelecei' para melhorar esse regirnen, ou se convirá substituil-o por outro; influencia quc a pOlia produz
sobre os condemnados ; influencia do encarceramento
Stfbre li sande dos prcsos; progressos escolares; progressos
moraes ; influencia sobre a criminalidade e a reincidencia ;
e quaesq uer outra coneiderações
que entenda adequadas.
§ unico. O commaudnnte
visitará os pn'sos com froquem-ia e ti 'elles receberá fluaesquC'r reclamações.
Art, 12.0 Ao segundo commandante, como immediato
do connnandante,
cumpre uuxilial-o cm tudo que se relacione COIU os variados ramos de administração
e disciplina
do estabelccimonto,
substituindo-o
nOR seus impedimentos
I 'gaes; e, alem d'is,:o, tem por deveres especines :
1.n Vigiar o serviço dos guarclas e rcspecti vo detalhe;
2.0 Vigiar a execução
dos diversos trabalhos e exerciCIOS;

3. ()Visitar dinriatuentc mi diversas dcpeudencias rlo presidio, participando quaesquer fal tas ClllL' encontre;
-±.U Assistir :i recepção dos objectos (lue devam sntrnr
nos nrmnzens ;
5.l1 Verificar toda a contabilidade,
pondo o visto e rubrica nos documentos ;
G.u Receber os relutorios diários do eh efe aí' guardas
e mestres das otlicinas, para dar conta ao commandante da
fórma por que os serviços correrarn ;
7. o Finalmente, executar e fazer executar os serviços
que pelo couuuaudaute
lhe forem ordenados.
Art. 10." .\0 adjunto cumpre dirigir o rancho do estabelrcimento,
e bem assim executar <IS serviços quc lhe forem ol'denado~ pelo cOll1Jllandante .
•\rt. 14. o O se('I'cturio tem a St'll ('/ll'go a ('scriptllra\,ào do prcl'idio, proeurmHlo, como primeiro responsaveL
pela secretaria,
que esta, assim como o urchiyo, estejam
na !ll'vida onlem.
~ IInico .• \0 ajndallte do l:iecretario cumpre auxiliar C)
'l'l'retario na s('riptul'<l(,'ao do presidio, tendo tambem a
seu cargo a guarda c con~L'rvac;a() !la bihliotheca, nos termos d'este l'l'glllameulo.
('APITl'LO III
Da apresentação

dos condemnados

no presidio

Art. 15. o A l'OndllCc;ão dos condcmnadoH das séde::; das
divisões para o prl'~idio será feita, sendo pussivel, elU car-
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ruagem collular, quando em transito pela via ordinaria c
no interior elas populações, e em vagoll t'('llulnr, quando

pelas vias férreas.
Art. 1G.o Logo que o oondemnado seja apresentado
no
estahelecimento,
será eonduzido Ú s~ct'etal'ia para ser inscripto no r gisto ela casa, confrontando-se
os signacs particulares com os que constarem da nota de nsscntos.
§ unico. Deverá estab -lec 'r-se o serviço anthropomctrico, proced<'nc1o se, por esse processo, Íl fixação dos signacs
necessal'ios para a verif ·ac;ii.o da identidade do condcmnado.
Art. 17.0 No registo de entrada deve inscrever- e, com
relacão ao condcmnado :
(I) A condemnasíi.o, o crim commettitlo e tribunal que
o scntenciou ;
b) Disposi<;íi.o physica c moral;
Grau do intelligencia
d) Grau ele instrucção;

C)

1-) Cllrac:teres

f) Artidâo

;

meuieo-anthropolU

tricos ;

profissioual ;
.'I) Conducta anterior.
J.:T'~ .te livro, durante o tempo <1\' encal'cemllwntu,
notar
se-lia o comportamento
e llloralidadc do prc::;o.
Art. 18.0 J.:"o acto da entrada no presidio, o condemuado
entregará o (linheiro que trouxer e (plllesquer objectos de
seu uso. Nenhum objecto, CplPcomsigo trouxer de fóra, lhe
será consentido na prisão.
~ unico. Todos estes objectos, e bem assim os artigos
do seu veatnario , serão guanlndo8 na. arr > eada <;ftO(las roupas, OH inlltilisados, se o seu sstado o re -lmnnr, . em prejuizo do que dispõe o § 2.0 do artigo 14..0 d'este regulamento.
Art. 19.° Antes elo condemnndo entrar na cella que lhc
for de~tillada, S 'rá sujeito a um 0xalllC rigoroi'o feito p ,lo
cOl1l111/l1ld:tllte, acompanh:l<l() do medico, do eapclF~o e dml
mel>trcs das oflicin:\8; esie c.'nmc vl'r~ad, ~obre a rlif.\poição 11Ioral do preRo, ('::;tado dI' s:l.lHln, caraetcre
medico anthropometric()f~, grau dc illstl'UC<;lLO,aptitlho profissional e grall elc intclligcl1cia.
. () resultado d'l',ia oh"eI'Ya~:to, com o flne con~tar dos
dOCllllll'ntos qno acompallharem
o::; condclllll/t<los, serYin'~
de baR' á cseriptnra<;i'w do r 'gi8tO cl'pecial de Clltr:H1a a
que Re ]'(·ferem os tIl'iig~lS 1G.o o 17.0 d' Iste r 'gulotmento .
..\rt. 20.0 ('on('!uillo o pxmne pr ccituado no artigo an·
terior, o cOllunandl.lnte do presidio e. hortar:\. o prc~o á re-
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Bigna~ão, explicando-lhe
as regras do estabelecimento
e fazendo-lhe conhecer que, durante o trabalho, nos exercicios ao ar livre e na escola, juntamente
com os outros
presos, não póde fullar com os seus companheiro
de priSI\O, o que a ínfrucção
a este preceito constitue uma das
faltas mais graves que se podem commetter no presidio.
Art, 21 o Seguidamente,
o preso será acompanhado
á
sua colla pelo chefe dos guardas, o qual lhe mostrará que
todos os artigos da cella estão em bom estado, explicando lhe, ao mesmo tempo, o seu uso c modo de os empregar.
§ L o Se o preso souber ler, ser-lhc-ha entregue um
quadro com ati disposições relativas á disciplina e aos seus
deveres.
S 2.° Haverá em cada cella um crucifixo, que será collocado na parede, superiormente
cabeceira da cama.
Art. :2:2. o Os coudenmados serâo fechados na cellu durante os tres primeiros dias (lepois de darem ingresso no
estabclccimentu
: mas, durante este tempo, serão visitados
diariamente
pelo commnndnutc,
segundo commandaute,
capellâo e .hcfo dos guardas.
á

CAPITULO IV
Do serviço de segurança e vigilancia
SECÇÃO

I

Medidas de segurança

Art. 23.0 A organisltl'ito tio serviço especial

da policia,
tanto de dia como d . noite, será regulada P lo eommandante, o qual mandará nomear, por escala, os guardas encnrrogados (las rondas de noite, e b un assim aquclles que
têern de assistir, nas officiuas. ao serviço indl1stl'ial e a
qUllcsqllor outros serviços oude tenhum de exercer uma
vigilancia especial.
Art. 24.0 'o estabel cim nto hav rá sempre uiua força
militar que estanl sob as ordens do commundanto, o qual
a pu<le'rá empregar segundo as necessidades do serviço.
Esta for<;a serú maior ou menor conforme o numero de
condcnnuulos
qw~ estiverem cumprindo pena no presidio.
§ uuico. I~ absolut.unente
prohibida
a. communicação
das pra<;as cm Sl'rvis-O de seguran~a no presidio com os
cuna ·mnadus. A illfrut")ão a. este preceito será riguros11.m 'Ilt· pUllid.:~ pelo commandante
do presidio.
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SECc,'ÃO II
Deveres do porteiro

Art. 20. O porteiro guarda a porta exterior do presidio, e não deve, por pretcxto
algum, deixar o seu posto
sem ter sido convenientemente
substituído.
Art. 2G.o O porteiro deve bem compenetrar-se
da importancia dos seus deveres para a ordem c segurança
do
estabelecimento,
a fim de os desempenuar
com exactidão
e intelligencia.
Art. 27.0 O porteiro deverá estar sempre vigilante, de
fôrma a evitar toda a tentativa de evasão, empregando,
se
necessario for, a força para o conseguir;
e tem por deveres especiaes:
1.0 Impedir a entrada no estabelecimento
a quaesquer
pessoas que não apresentarem
auctorisação
do comman0

dante ;
2.0 Passar revista, á entrada e á saída, a todo o vehiculo, caixa, cesto, saceo ou objecto análogo, c verificar
com l1ttenç?í.o o que elles contêem;
3." Não perniittir a entrada ou saída de qualquer objecto que não seja acompanhado
do uma ordem do commandante;

4.0 Prohibir a saída dos guardas e outros empregados
menores que não mostrem a respectiva
auctorisação
do
commandante;
5. o Conformar-se
escrupulosamente
com as ordens que
lhe sejam transmittidas
para o abrir e fechar das portas;
G.o Participar ao segundo commandante todas as circumstancias que tenham especifl,lmente chamado a sua attenção,
dando-lhe conta exacta elo seu serviço durante o dia, para
o que deverá ter um r!\gisto, no qual será mencionada a
hora de entrada e saída dos empregados.
SECÇÃO III
Deveres do ohefe de guardas

Art. 28.0 O chefe de guardas tem a seu cargo Ylglar
pela ordem e disciplina dos condemnados,
por fórma que
os serviços sejam cumpridos integralmente,
com o maxiiuo
respeito e em completo silencio, como for determinado
n'este regulamento
e conforme as ordens cspeciaes que receber do commandante
do presidio.
Art. 29.0 Cumpre ao chefe de guardas:
1. o Dar conta circumstanciada
ao segundo comniandante
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das occorrencias
que notar durante o dia, ou lhe sejam
com muni cad as pelos guardas de La classe;
2.° Visitar diariamente
os presos, e examinar a mobília
e estado das cellas ;
3. ° Assistir á distribuição do rancho;
4.° Visitar as officinas e mais dependenoias
do estabelecimento;
Õ. ° Verificar
cuidadosamente
o serviço da illuminação,
a fim de evitar qualquer falta ou desastre;
6.° Dirigir a instrucção dos guardas;
7. o Vigiar os exercícios dos presos;
8.° Formular as escalas de serviço dos guardas, e commnnicar-lhes as instrucções qne tiver recebido;
9.° Fazer as rondas necessarias
para verificar o modo
como o serviço é cumprido;
10.° Fazer a escripturação
relativa ao pessoal do presidio, na qual será auxiliado pelos guardas de La classe.
SECÇÃO
Deveres dos guardas

IV
de

J.6

e 2." classes

Art. 30.0 Os guardas silo os encnrregados
de vigiar os
presos nas cellas e acompanhai-os
aos diversos serviços, e
bem assim de dirigir os exercícios militares e de gymnastica ao ar livre, cumprindo fielmente as ordens que superiormente receberem.
§ unico. No serviço de rondas, de noite, os guardas devem empregar
a mnxima vigilancia ; e, quando encarregados da policia, forem assistir aos trabalhos dos presos
ou a outros q lIaesquer serviços, farão com que' olles mantenham a mais rigorosa disc-iplina e o maior respeito pelos
mestres. Em caso de illfl'at'~rto, o guarda recolhem
logo
o preso IÍ cella c levará o facto ao conhecimento
elo segundo commandante
para este providencia r.

D!spos!Qões oommuns aos guardas

Art. 31.0 Os guardas devem sempre andar armados c
unifonuisados.
§ unico. O armamento constará d« sabre e revolver, dos
modelos adoptados no ex ercito.
Art. 32.° Tanto o chefe dc guardas como os guardas
evitarão tratar os presos com rigores exceesivoa, prol'llrando tornar- se respeitados
mais pOl' meios suasorios II
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bons conselhos do que pelo emprego de meios violentos, os
quaes só deverão ser applicados a actos de manifesta insubordinação.
Art. 33.0 Os guardas não podem usar de familiaridade
com os presos, nem acceitar d'estes, ou de outras pessoas
que por elles se interessem,
qnaesqner donativos, dar-lhes
noticias do exterior, prometter-lhes
liberdade condicional
ou outra recompensa,
sendo-Jhes igualmente
vedado ter
com elles contratos de qualquer natureza, ou satisfazerlhes qualquer pedido sem auctorisação
superior.
CAPITULO
Do regimen

V

do presidio

SECÇÃO

I

Do trabalho

A1't. H-L o O regímen da prisão para os militares con.demnados a presidio militar consiste na obrigação de trabalho diurno em commum e eIU silencio, c na absoluta separação dos condemnados fóra das horas do trabalho e de
instrucção.
§ 1.0 A obrigação do trabalho é sQ imposta ás praças de
pret; comtudo, nlo poderá ser negado aos officiaes condemnados, quando ellcs o reclamarem.
N'estc caso, o trabalho executado pelo official será sempre deserupenhado
fóra dos logares onde trabalharem
as praças de preto
§ 2.0 Igualmente desempenharão
o tra balho, fóra dos 10gares onda trabalharem
os outros presidiados, os sargentos
oondemnndos,
a quem não tenha sido imposta fi pena, do
baixa de posto.
Art. 35.0 A igualdarle na execução da pena é uma COI1dição fundamental
no rcgimen prisional, fi ndo absolutamente prohibido minorai a ou mndifieal a.
§ unico. A pena ele presid io só d ifferc na duração ;
quanto ao regímen, os presos deverão ser tratados com
perfeita igualdade.
Art, 3ü.o O trabalhe executa do pelos oondemnados deve
satisfazer aos seguintes pr('(' 'itos :
1.° Que a nprendizagem
seja r lativamcnte curta;
2.0 Que soja isento de qualquer
cansa de insalubridad<,;
3.0 Que possmn os productos ter fácil acceitnçâo no ('. ercito, onde devem ser t-ecebidos.
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§ unico. N'esta conformidade deverá estabelecer-s
nprendizugem
das seguintes industrias :
Alfaiate, cuja aprendizagem
é de 4: mezes ;
Sapateiro,

1097

a

idem de 12 mezes ;

Sclleiro, idem de 12 mezcs ;
Escoveiro, idem ele ;) mezes.
E bem assim quaesquel' outras flue () commandnnte do
estabelecimento
julgue de facil adaptação ÜS condições do
presidio, ás aptidõe: e gOtito dos condeuiuados,
ou ás profissôes jú anteriormente
ex 'rcÍ<la,; por estes .
•\.rt. ;37.° O trabalho industrial será dirigido por mestre" competentes
e distribuído a grupos de coudcmnudos
segundo as suas prons,>õ ti.
§ 1.0 Os mestres têem po'· dever ensinar aos coudemna(los a aprendizngem
das diver 'as industrias estabel ecidas
no presidio, com III thodo, clarezn e brandura, repetindo
sempr
as explicações e e ccmpliticaado o modo de executar) quando lhes pan~ça (pIe o principiante
n:UJ compreheudeu bem o que se lhe ensinou ; se, porém, entenderem que
o pr~'so) por Jlpgli"pneia ou propositadamcute,
n:\o dA attenção ao ensino, nem pl'ot:UI':t aprender,
participamo o
facto immcdintamente
ao segundo connnunduntc
do estabelecimr-uto para este providenciar.
§ ~." 08 mestres, nuxiliados
pelos gllilr<las de s()ryiço,
vitanw que o>, pl'c:>os cUllver"cm Ullti com o::;outros ou estejam tlesatten tos, levando 11Illllcdiatamt'llte
ao conhe .jlllt:!nto <lu Heg11l1110 t:ollllllandante
toda::; as faltas COlUmet·
ti(bs 11'<1::!t Illillo pdos (ll'tido:i.
~ :3,0 ()::; m>:;tJ·c
reCÚblll"LO (lo,; arm'1ZUIlH as materias
prima
para a t:lurit:açll.o do" arti'"o ri btivO:i {~!'lIa illllustriu) pelas qlla ti S\')',LO l'I'spulIsav\:'is,
§ 4. o O, meti tre::! terilo Hill livro ondp devem ei:lcri ptnrar
diarialnentl' :
1.o O pOl'lll norCti de _->cu<;:~o<los trabalho:; que lhes
forem confl11(lus) ill<lic<llldo a natureza c quantidade de materia pl'illlll entrt'gu' ao' pro OH) d: ta da condus:io da obra
e ela :ma entrada nu dq)()it
geral;
2.° ,rota das ferr<llll 'nta e lllt'!1 iliús cntrl'gues aos presos, c valor da" l'cparaço
ti
ll~' ·tlla(la' por sua eonta.
Art. ;~..,.o Do proilllcto liqllido di) tmbalho pcrtelll:cní:
2;) por ('l'utO) ao preso; :!f) por I'ento, para SOCl'OI'l'O de
sua lllull! r c filho 011 m, e "iuva
..:e o IJl'pci, ,Ircm;
e o
rl' 'to, a .illl t'OlllO a part' li tincllta a e, to OCCl)l'l'O, quando
ell<, 11: o eja 11 'ce8sario, ficarA con titllindo Ulll fundu eventual do pridiú.
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§ 1.0 O modo de retribuição

será determinado
por peça
por jornal.
§ 2.0 A parte pertencente ao preso constituirá um fundo
de reserva, que lhe será entregue quando for posto em liberdade.
Art. 39.0 Os detidos, sempre convenientemente
vigiados, desempenharão
tmnbcm, por turnos, os serviços domestices do estabelecimento,
taes como a cozinha, padaria,
lavanderia,
a limpeza c quaesquer outros. Estes serviços,
porém, só podem ser desempenhados
pelos presos que estejam no estabelecimento
ha mais de trcs mczes e tenham
bom comportamento.
§ unieo. Os trabalhos no exterior do presidio P suas dependcucius srio absolutamente
prohibidos.
Art. 40.0 A divisão do dia para o emprego do trabalho,
exercícios, instrucção e conferencias moracs consta da tabella junta a este regulamento
e que d'elle faíl parte.
~ uuico, O commandante
poderá, comtudo , alterar essa
tabella, segundo as necessidades
praticas do regímen interno, sujeitando as alterações á approvação da secretaria
da guerra.
c nunca

SEC<;ÃO II
Exercioios

Art. 41.0 Os condemnados
tprão diariamente,
e por turnos, um exercício ao ar livr " de uma hora de duração, em
terreno para isso adequado junto ao estabelecimento
c completamente vedado. Este exercício será executado sem armas, sondo adoptado mais para desenvolver o espirito de
disciplina militar e para satisfaz r uma necessidade
do
n'gimen
prisional,
qual é a de pôr em ae<;ltO as forças
musculares elos pn'sos,
do qno para ministrar-lhes
uma
rigorosa
instrucção milita 1'; ("onstará priucipnlmentc
de
gyrnnastica,
ele marcha p do outros <ln\: sntisfaçum ao fim
desejado.
S unico. Os detidos, 11' «stcs exercícios, dev rito e .tar
f\empl'e separados UUK dos outros cerca de tres passos.
SEC<>\O III
Inst.rucção

escolar

Art. 4~. o O ensino comprehcnd ' as materina do 1.0 curso
das escolas regimcntaes,
con tantos elo artigo 27.0 elo reguiamento de 1G ele julho ele 181)6.
Art, ..1::3.0 A freq uencia da escola é obrigatoriu para to-
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dos os condemnudos,
excepto para aquelles que possuam
instrucçào
superior
á designada
no artigo autei-ior-, os
quut's serão recolhidos na cella, durante as horas destinadas ao ensino, onde poderão entregar-se
á leitura rlt' livros escolhidos pelo capellão,
Art. 44.0 O ensino escolar ministrado aos presos ser/i
dividido em duas clusses : a T." comprvhendondo os analphubotos ; a 2.", os que saibam ler e e!';crever.'
Art. .Jõ.o Pertence ao segundo commandante a superintendcncia (' fiscali-acão do ensino escolar.
Art . ..J.G.
o A infltr~('\'ito será ministrada aos presos pelo
eupcllão e pt-lo monitor, em grupos não superior-os a trinta
e q uatro detidos.
§ unico, Ao capcllão pertence, especialmente,
o ensino
da 2." classe; quando, poróm, () numero de alumnos (1'esta
classe for superior ao designado n'este artigo, o monitor
terá a seu cargo o ensino de outro 011 outros grupos.
Art . .J7. li Para 'o apuraI' o grau de instrucçâo dos presos, para n e"'ceU(,'f10 <lo disposto 110 artigo 4:!. o, ser-lheshn feito li entrada um ligeiro .xame, quo ficará averbado
n'um livro proprio (modelo n. o 13). No mesmo livro se registará () exam de saída.
Art . .J8. o No dictado, os professores escolherão sempre
máximas,
prec itos de moral, conselhos ele disciplina milital' e reflexões salutares que, repetidas vezes cscriptas pelos presos, lhes fiquem bem gravadas no espírito.
SEe~:ÀO IV
Deveres dos presos

Art. 4!)." ()s presos têem por dever :
1.0 R 's}lL'itar todos os empregados do presidio (' obedecor-lhes sem hesitaçào ;
2." As~i"tir com attell~fLo e r x-olhimento aos exercicios
do <'1I1t0 t' :\s li oes da (·seol:t;
:30 o J)\'sempenhur
tOlU
cnicl,lllo L' zêlo os trabalhos q Ile
lhe:,; for('m determina<los;
.J.O Guardar fi m(,lhol' ord('111 (' completo HilL'lH'io durante
o trabalho, nos cxcr<'ieio , na estola, ou quando tenham
(le ~egniJ', fóra da ('clla, de 1lJll pam outro lado;
5. o EmpI't'gar o tempo, que Ih(· for dostinauo para desc3.nço, da ft)nna mais Iltil c mais :lJH'O'" 'itavcl :í. Rll<t in"tnlC~iw moral e religiosa .
.Art. f)O." A chamada para o trabalho,
t'Hcola, cxercicio!; e dproais i'crvic'oR scl'lÍ feita por m io de silwta
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ou apito, e logo que o toque termine, o preso é obrigado
a dirigir-se immcdiatamente
para a porta da cella , a fim
de cumprir o serviço indicado, lia maior ordem e no mais
completo silencio.
Art, 51.0 Os condemuados qne, propositadamente
01\
por negligencia, praticarem
qualquer damno, serão obrigados á respectiva iudcmnisação,
sem prejuizo da pena disciplinar correspondente.
§ unico. A indcmnisação referida serú satisfeita do fundo
de reserva a qne se refere O § 2.0 do artigo aR.O
Art. fl2.0 Ü preso, quando julgue ter recebido aggravos
dos guardas, dos mostres ou de qualquer empregado do
do presidio, póde levar a sua queixa verbal, por intermcdio do segundo commnndauto,
ao eommand.utte
<lo estabelecitncnto,
que li attelld\.'r~í, como for de justiça.
§ 1.0 :-ie a queixa for consideruda injusta, ser.i punido
disciplinarmente
por esse facto.
§ 2.0 As queixas OH representações
collcctivas ;.;rio ulisolutamente prohibidas,
SECÇÃO

V

Visitas e ccrr-espondencía

Art. f}3.Q As visitas e a eorreepondcncia
sémonte serão
perrnittidas
aos pret>OS depois de tres IDE'Zf'S de CneHl'CCi-amonto no presidio.
A:·t. 54.0 Nenhum preso poderá recebe!' mais qUl' duas
visitas por mez, !H'lU escrever
mais de dilas \.'<I1'tasem
igual tempo, a não SOl' por motivo dI' l'eCOmpellsn.
§ 1.0 Aos reincidentes de criuics sómente S\.I permittirá,
nas condições do artigo anterior,
rol' bel' uma vi ita e

escrever lima carta em cudn 1Il1lZ.
§ 2. o O~ l)l'p'sos, que estiverem cumprindo

pona disciplinar, nao poderão receber visitas nem C01'l·<'. I'0!l(l('ll ·ia.
Al't. Ô~).o Nenhullla
I)('s:loa estrallha ao H:;fahl,1 'Cilllt'lltlJ
pódo COIllJUunicar <.10m qualqtwr
eomlclllnll. lo SOlll }Jl'l!via
licença (lo commalll1antu
do presidio.
Al't. 511.0 As visita' se', po(lelll e '1' 1'e<.:ohidas no' (lomingos ( diato\ sltlltill('ullos, ü a COl'l'(lsJlOndellcia igualllH'nt.' ~()
póclp SUl' füib\ n'este' dias.
Art. 57. Q Não ó permittitlo fa,wl' visitas aos pr 'SOd . \ll:io a pessoas de 1" '()lIlll'L!irla moruli,htle.
Al't. 58.0 O Pl'O:)O S!') ]lotlcl';L l' 'L! bel' visitas no parlatorio, li seJ'á Sl'lllJ>I'l' vigiado por IIIll gllarda.
Al't. 59.0 As cartas escl'iptas poloi:! presos, (l aquelJai:!
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que lhes forem dirigidas de fóra, serão submettidas
á inspecção do commandaute.
§ unico. 'I'odas as cnrtas, que contenham esperança de
perdão ou que tratem dr assumptos que pelos presos não
devam ser conhecidos,
serão ínutilisadas
pelo comman-

dante.
SECÇÃO VI
Penas disciplinares

Art, 60.0

destinada
li. d-sobedicncía
e aos
nFio com tituam crimes, e bem
a sim ás iIlft':H'Ç()()S elo regulamento
da pris1o, commcttidas pelos recluso , sfw a seguintes:
Reprchcnsão ;
Privação da I situra, ela vi itas 011 da correspondencia,
ate tr-inta dias ;
Pão (' agua, até quinze dias;
Iieclusêo n'uma cclla esoura, até quinze dias, podendo
esta [>plla aggravar-se
com a imposição elo jejum a pão e
agua, () sllbstituiC;:lO da c.una por tarimba.
§ I. n Depois de t1'(>8 dias seguielos de jejum a pito e
agu:t, será concedido um dia ele rcgimen alimentar ordinarro.
§ 2.° Estas puniçõe» s6 podem ser impostas pelo COlUmandante,
excepto a rcprchcnsão,
({tIO póde ser imposta
por qualeItl~l' fun.-cionario do presidio.
Art , Gl .? 'I'odns Il.H punições, menos a reprehensão,
serão averbadas n 'um r!'gisto proprio , com fi designação
da infrncçào commettida .
•\l't. ti:2. o Todos os mezes serão lidos aos detidos, reunidOH, '" Ctt ,tigos appl.il'ados, nUIIll'ro do infractor
c falta
A

punições

actos de indisci plina,

CJ ue

<lolllmdti ela ,
At't. fi:1. o Ao ('01Hh'mnaclo que :;c reCllsar a trabalhar,
<llcm ela P(!!l<l (1i~i<'iplin/tJ· so!frie!a, ser-lhe-lia desC'ontado,
no l'1I11l,H'iltlt'llto da pona, o telllpO (1'le dui.-ar de traba1hl1.l·
.
Art. 1>4..0 })cn pror.lll·;U· lUall t r-se na. Jlris:w a ordem
matt'l'ial, a. ob"tlicltcia, a regulal'idade
elo:; habitu de irab/dlto por meios :1. '1'!l<ll'lltt
d(> mOcll'raC;M, .iIi empregados
COIllIrlltlHlante,
.iA 1'l'lo . ("118 immediatos;
mas,
quanelo i,;so não ha~t(' l' f'ja noces :n'io l'lllpn'glll' a l'epro ":10 n',·
ell (I clla d 'Vt' seI' dura e c>xrmplar .
•\I't. '(j;).u O elllprego de meio' e tr'lOl'elinario:s
slÍ pôdo
r ali arUI ('a o gl';w'
1(' violclll'ia t' I'l'b ·lli1\.o, para
contl'}' na (mi 'IIJ l' !lO I'cRpciio o. illt'I'adol'e '.
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suspenso por doença comprovada.

imposto,
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só poderá

ser

SECÇÃO VII
Recompensas

Art. G7.0 As rC('ompensa::; consistem:
1.0 No augmento
do numero de visitas e de cartas, a
que se refere o artigo 54.°, ate ao numero de quatro em

cada mcz ;
2." Autorisação
para fumar nAS horas de descanço do
exercício,
o qual não poderá SOl' superior a quinse minutos;
3." Proposta
pttra ser concedida ao condenmado a liberdade provisoria, nos termos do artigo 42. o § LOdo
('o<ligo de justiça militar.
Art. G .0 As recompensas
só pod sm ser concedidas
quando o }Jre:-:o tenha bom comportamento,
desvelada
attenção pela instrucção moral e religiosa, zêlo reconhecido pela instrucção
escolar (', pela aprendizagem
industrial.
Art. (iG. o As t-ecompensas
só pódcm ser coucedidus
pelo commandauto
do presidio, o qual deverá empr gar
toda a sua attenção e critério para evitar a protecção :i
hypocrisia.
C.\ PITULO

vr

Serviço e regimen interior
8EC~'ÃO I
AlimentaQii.o

A rt. 70.0 A alimolltac;ao

dos prl'SOS Sllr;í a m 'snul. dos
corpos do exercito; m:1S é-lhos vedada :t l'aC;rio de vinho
ou outra qualquer bcbidn espirituosa.
Art. 71.0 A 111'cpm'ac;,w <10 rnncho l' compra. llll gene1'OS effectuarse-hu
pelos mesmos processos cm uso no
corpos (lo exercito. O modo do cscripturação
e abonos vae
indicado no capitulo x.
Art. 7~.0 Todas as distribuiçõos
d
alim ntos s l'ão
feitas individualmente.
Art. 7H.o 01'\ pJ' 80S receherão o alimento nas 1'13 P' ctivas
cellas,

L" Serie

ORDEM

DO EXERCITO

N.o 2(1

1103

SEC(;.\O II
Vestuario

Art. 74. o Aos presos serão distribuídos para seu uso,
durante o cumprimento
da pena, os seguintes artigos:
Um jaquetão, uma calça c um barrete de mescla castanha. O jaquetão
ser.i forrado (le castorina, sem gnarnições, do mesmo feitio (lo jaqnetão de linho usado pelas
pra,,'as do exercito e com um cumprimento
tal que a orla
inferior fique Olll,~ acima do joelho. No lado direito da
gola <lemo cosidas as iniciaes P. :\1., de panno branco \;I
de 0"' ,O~:) de altura, e 110 lallo esquerdo LI numero da
cella, do mesmo panno e dimensões.
Dois jaquetõcs
dr brinsãd do me mo feitio e dimensões
dos referidos jaquetões de linho: na frente, ao lado direito
e a 0"',1 abaixo da gola, serão marcadas, a tinta preta,
exteriormente,
as mesmas iniciaes com 0111,03 de altura, e
do lado esquerdo, com a mesma tinta e dimensões, o numero da ('t'lla;
Dois pal'e~ de calças de ln-im ;
Dois barretes
do mesmo tecido, forrados interiormente
de carneira, tendo na frente 3::; mesmas inicíaos, de 0"',025
de altura, feitas com a mesma tinta;
Uma gravata do padrão determinado
pltJ':l as pra",as do
exorcito ;
Duas camisolas grossas (l~ Iii, pal'a vestir sobre a camisa;
Tres camisas de algocl:~o;
'l'res pares de ceroulns ;
Seis pares ele mcias ;
Seis lonços ;
'I'res toalhas de maos ;
Doi pllrcs de sapatos de atanudo branco.
~ 1.0 Ao «ommandante
do presidio SCI'lL rumettida pelos
connunndnntes dos corpos lima l'l·lll<;ào aos artigos de vestnnrio, calçado l' »eqlll'110 equipamento qu as pl'a)'llS levarem lHll'1l o presidio.
f1. 2." D'estes ultimes
artigos apenas serão distribuídos
o' ({1I(; o «onunandante julglll' conveniente.
T<LO é permittido
() U::;I), nus ofiicinus, do jaquetão de mescla.

~ a.o

~ECÇ~O lU
Hygiene e salubridade

Art. 7f>." O ::; rvit,'o (le )illlpe~a é (h·tcrllli111ll1opelo segmHlo eOlllm'lIlUnnte.
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Os corredores, as escadas, as salas de trabalho, as collas
e geralmente
todos os 10c11es occupadoa, devem ser varridos todos os dias c lavados, pclo menos, uma vez por
semana.
Art. 76.0 As janellas das cellas, das salas do trabalho
e até dos Jogares não occupados,
devem SOl' todos os
dias abertas por algum tempo, quando o estado da atrnosphera o permitta e as cxigencias
da disciplina não sejam

prejudicadas.
ArL 77.° As enxergas c as ]'oupas da cama devem S6r
expostas ao ar tantas vezes quantas for possivel.
Art. 78.0 Ao chefe de guardas e aos guardai:> ('umpre
vigiar pela limpeza e ventilaçâo dos togares occupados pelos presos.
Art. 79.0 As paredes das «ellas devem ser caiadas, pelo
menos, uma vez por an110, na primavera;
e os corredores
e outras dependencias
sempre que se reconheça nec rssidado.
Art. 80.0 A limpeza das cullas eleve SCl' f('ita logo de
J1Htllbii e, durante o dia, sempre que isso spja ner-essario ,
Art. 81.0 A renovação dos lençoes ela cama deve sr-r
semanal, a (la roupa bran('a elo corpo bi-scmaual
e 11
ela palha. das enxergas quando o commandante
o entender
necessarro.
Art. 82.0 O medico deve inspeccionar
diariamente o estabelecimento
em todas as suas partes, n fim fi, avoriguur
se se observam as medidas e precauções
prcscriptus
no
interesse <la hygiene e .la salubridade.
As faltas que encontrar, pm-ricipal-ae-ha ao comuuuidante
para este tomar
as precauções que julgar r-onvc-nicntes.
Art. 8:3.0 Os presos tomHriio banho geral duns vezes
por mez, alem das que o medico indicar.
CAPIT{JLO
Regimen

VIl

moral e religioso
SECÇÃO

Devores do capenao

1

i oonforeno1as

moraes

Art. R-l.o O cnpellão tem por dever: ministral' aos pr'o ensino (la :?a cluss«, nus termos do art.igou·I~.O d'(·sü'
regulam nto; c lebrur ll1iH~a, IIIL cupella do pn'sitlio, aos
domingos e dias santificudos ; ensinar ao )ln' o s verdaSOi'

1." Scrie
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des essenciacs

da religião;

reunindo-os na
colher os livros

cap

fazer-lhes

>!la, e praticas

so
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moraes,

conferencias

espirituaes

na cella ; es-

elIes poss.un ler, c dirigir e eucamie os que estiverem cumprindo P nas disciplinarus ; confessal-os ; prestar os soccurros espirituaes aos moribundos; examinar os
condemnados
ao entrarem
e ao saírem da prisão, acerca
ql10

nhar essa leitura;

do seu grau
lhe tenham

vi .itar os detidos doentes

de illstl"U('~·rw; fixar

11

obsrrva<;ões

que

. uggeri<lo as 'isitas

na cella, sobre o caracter
. e dispusi~ào dos presos, observuçõ
'8 que servrrão
de elemento ao connuandantc
}>1I1'a a sun ('!assifi('[l</Lf) annunl.
Art. 8;). o As confer ncias mornos s rito pr 'par:ttlas pelo
capellão
cum escrúpulo
o cuidnrl«,
de maneira que ellas
tcnd.un
a \]0::;811\ olver os sentimentos
df' j ust«, o amor da
patl'ia e da familia,
() re ~1Jl'ito 0 a oll\·~licl\('i
:i lei e aos
chefe,', e apreciar as Vilut:lgens !la disciplina.

SEc<;10 II
Bibl10theca

Art.

81i.o Iluveni no presidio uma bihliothccn de obras
pelo e:l]lellho c approvarlns
pelo commnndaute,
comprndas pur conta dos fundos do presidio, e
postas à tli:sposi\'1w dus cundemundos, segundo o seu grau
de intvllig'eneia
0 dis]>o"i(·O\';; morues,
§ 1. o I;~ l'IH'aITeg'ar1o (]~ g'll:U'l11l.e conservação
d'e;;ta bíhlioth 'eH o :t,iudante do :,1\'('J'd;lrio, o qual inscreverá, n'ulll
o,H]l'rnO pam ('s. e fim df'.,till:U!O, o num o <lo pre:,;o a qnclll
() livro f;.!' ont1'\'l;u(" o titulo da ubra e as <latas (la entr\)"':I e ela rf'ec!)(:ao na hibliotlH'ca,
escolhidas
que serão

b
•
l'
~ :?," () JlH!:llllO i~Jll!
ante
rata log'o da hibliotltcca.

.1
r
c () encarregar Io uo
Hlzer

O

C,\l'!'!TLO \'UI
Serviço

de saude

Sl,(~\()
Attribui~õe8

T
cio medico

Art. ~i,o O JII ,dieu (lo pr ~itlio, ou \) (l'lll for IlOlllt'il(lo
pnr;t ahi \','f'I'('CI' o H'tl !li te!','" .bri"ado a paI' ar revista
torlo

(l.

din

pxcn·i(·if) (la

'lO

cund

'1JIIlU<1

U!l" fllllc~\)e ,

,llevcudo

e

lU U

Cf)llf()rlll.u'·~·

di

pf)~i~'oc

llo

regula-

llUG
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mentares e ordens ele serviço relativas ú policia elo estabelecimento.
Art. 88.° () medico eleve fornecer ao commandante
do
presidio:
1.o Um boletim diário sobre as condições hygienicas ;
2.° Uma relação trimestral,
onde sejam menciouados os
doentes admittidos na enfermaria-prisão
011 nas cellas, durante os tres mezes findos, com indicação das difíerentes
espécies de doenças de que foram tratados, e numero de
dias de tratamento
para C;H1a homem;
3.° Um relatório annual, tendo por objecto assignalar as
causas evidentes
OH prosumiveis
das dccnças
tratadas,
meios hygienicos
empregados
para /IS combater, precauc;ões a tomar para as fazer cessar ou prevenir a sua re-

petição.
~ECÇÀO II
Enferma.ria-prisão

que ndoecorom IlO pr' idio,
Art. 80.0 Os condemn.ulos,
serão tratados, por iudicação <lo iu clico, na onfr-rmariaprisão, situada no interior do estabelecimento,
cm sala eH-

pecinl, 011 na respectiva celln.
§ 1.0 Os enfermeiros serão cucurregndos,

,;ob as ordens
e direcção do medico do presidio, de ministrnr
os cuida(los aos doeu tos em tratauteuto.
§ 2. o Quando nrio hou ver doentes em tratamento na cnfermaria, os enfermeiros desempenharão
o serviço de guaraa .
Art. \)0." Os medicamentos
serFio a vindos na. phnrmacia
onde o forem os destinados
aos doentes militares,
residentes na sódc do presidio.
Art. \)1. II Em caso ele mol estin epirlemiea ou ('011 tagiusa, 0:-; doentes serão r 'movidos, com todas as medidas de
segurança,
para um lognr apropriado
(\ que, svgunclo as
circutuetancias,
for (ll'~ign:ulo pela S('l'rl'taria da gllerm.
Art. !)~. o O medico pl'(,i'\crcvel'á ()~ meios (PIl' a scieucia :lCollselhal' para torJlar a cllfernHtria-pril:lFw h~'gieJliea
(' ;.;anclavel.
Ar!. 83.1) Na cnfermari(t lHwerú lima ambnlancia,
iudi('ada pelo mcc1ieo, e tl'l-l:-; colet 'S de forças.
Art. 8-1.." Um dos Cllf('rHH'il'os, pelo menos, permaneccd nu ('stabelecimento
clul'Hnte a noitl'.
Art. \)f). o As dietas 11l'Ost'l'iptm; 11'10 medico semo preparadas no stabeIecimento.
§ unito. () vinho sô poderá s '1' ministrado ao' PI'\'SOS,
p1'ecerlendo prescrip~ão

III

~cli<·a.
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IX

Secretaria e archivo
Art. 9G.o Na secretaria,
que estará a cargo do secreta"
rio, nos termos do artigo 1.1,.0 d'cste regulamento,
haverá
os seguintes livros :
1.o Dc matricula, como () adoptado nos corpos do exercito;
~. u De entrada
no presidio (modelo n. o 1);
3." Do registo moral (modelo 11." 2);
4," Do rrp;isto da instrucção do" presos (modelo n.? :3);
;)." Da «orrospondeneiu
do presidio :
ü. o J{l'gisto disciplinar , similhante ao adoptado nos corpos do exercito, 110 qual se escrevcrã.
somente os castigos impostos 110 presidio, devendo, no acto de saída, transcrever se na folha ela pl'a~;t não só Cf;;;(JS, mas tambem
OR anteriores
Ú entrudu 110 presidio.
!=\ 1.° Os livros sob os n.:" 2.° r :1." f:;CrlLO scmpre escripturados na prcsclH;a e sob as indicações do commandante.
§ 2.0 () livro sob o n." 4.0 estará a cargo <lo capcllão
e se'. poderá ser preenchido debaixo da sua direcção.
§ :1,0 Os demais livros serão escri pturndos pelo secretario e seu ajudante.
§ 4." No livro <1<' matricula, e na casa correspondente
aos 8ignae" cnracteristicua,
moncionar-ae-hào
todas as indicações a que SI' rcfc rc o § unico <10 artigo lG.o
§ f>.') Alem dos livros a que este artigo se refere, poderão ser adoptados ou tros q naes(lller q ue iS(' j Illgal'!:'lll neecssarios para a l'egnlaridaclc do serviço.
Art. !)7." Todo
o,; Iivros elo presidio terão termo de
ahcrturu (, de l'lICl'I'l'ml1l'nto, as,.;igllaclos pelo cOJlnnandante,
I' a'
pagilHl" llIlIllCI'!lr1as e rubricadas pelo sPcl·etal'io .
.Al't. \J ." Todos OR (lol'IllII\'ntos
qne aC(,lllpnnharem os
presos
assim ('Olll" :1;; ('ad\'l'netas,
livros (' div(,l'sa COI'-

rC::;)l()n~lellcia elo pl'('silli , serào al't'hivadoR, c () arehivo,
COl!lIl fica illdicatlo lIO artigo
14." tl'estr l'cgulalll!:'nto,
starA :t ('argo do S 'cl'l'Íal'io.
'Al'l'L'l"LO

Administração, escripturação

.x
e contabilidade

Al't. !tD." () IH' Ilidio militnl' tt'nt um com;clho adminis"
tmtivo ('Illnpo 'to }ll'lo comlllHlloHlltp, ('orno IH'l'si(h'llte,
p lo !:'l'gllnJo cOllllllandantl' e adjllnto ('olUO vogaes, ser-
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vindo de thesourciro
este ultimo. O serviço de secretario,
sem voto, será descmpenhqdo
pelo secretario
do estabclecimento.
Art. 100.0 Os presidiados
não vencem pret ; por cada
um d'ellee, porém, ser.i ahonnda ao presidio a quantia (liaria de 1~0 rúis, que constituirá
um fundo computado
destinndo :\s seguintes
dcspezns :
Alimontaçã»,
vestuário
e calçado <108 presidiados;

Illuminação

do presidiu;

Fornecimento
de agua;
Lavagem
de ronpas bruncaa, de vestir e do camas.
§ unieo . Nas dvspczns de alilllcnta\,:w nào SI' l'ompre11011(le o valor das ruçocs de p:w, qUI; serào forn 'ci<las nos
prosidindos
pi-ln padaria mili t.a I', nas mesnuis condicõcs
'111
que esse fornécimento
6 feito :\8 prn<;as do exercito.
Ai t, 101.0 O lucro obtido 1)('la mannfncturn
<los artigos
nas difforcntcs
ofíicinas industriaca
do presidio
cunstitnirá
um fnndo eventual.
§ L" O lucro serú o equivalente a 7f> por ccntn da iinportancia
ela mao <le oura de cuda artigo munufacturado,
quando nao Iwja SOCCOl")'OS a conceder, nos termos (lo 111'tigo :l'l. () d\,~te regulmnento,
destinando
se oS restautes
25 por tento aos salarios dos prcsidindos.
§ 2.° A impol'taJll'ia
da mh,) (le obra scr:í a <lifl"'l"l'nça
cntl"!' o valor ele toda 118 matarias primas (,lI1pr('gada~ na
manufactura
c o valor arbitrado aos artig.,,; lllanufal'tnrtHlos.
Art. 102.° () flln(lo ("'entllalll
de. till:lilq ao pngalllo'nto:
a) DOi:l vcncimentos
(los I1Jpstn'i\ e ('olll!m1ll ,~tl'('S das
ditfol't'lltC8
oflil'in:t , <'Olll (.'xcep,'/to <10'; «U<' lhe" l'nmpetirem llol'malmcllte,
sc fOI'em [>I'ilças d· prd;
li) Das grntilil'a~'()(>s t\s praças cmprq~:lllaH
TIO'l diti'l'rcntcs 8 'rvi<;os do ]>l'ei"idio;
c) Dos utensilios
prpci:so'
para as 1I.·p!Ot':!(:Õl'S in<lustriaos;
cl) Do:; prcj lIizos r(Jsult:lIlte8 da npl'cn<lizagem
dos prl sidiados;
c) Do:; pequenos concl'rtos, tanto cm ul~j 'cto de mobilia
e utellHilios, eOlllo IlaH (':m:t1i"a<;<Í(>s da agita e ga:t.;
f) Das c!psp 'zas lllilt<las du }ln'siclio;
g) DilI:> dC8j1ezas l'om o e.·p<'(li llto (' d' <l'lIlP~qller outras i:lll}Jl'rio J"lJ1l'1lt e ti nc tori t;a<las.
S ullico. l,m(J.!l<lllto l'Ste fundo ll!O lllitiv 'I' habilit:t<lo ii
sati8fa7.~·I· Oti '11et\l'g'OS a (1'11' S( de.~tina, :;PJ':w a::; )"('::;pl'cti"as desp '~m:l ahollada. Jl ,Ia flll'lIl:l (PIC supel'iol'luoutc
for
cl 'tcrminaua.
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\rt. 1O:t o Terá mais o pr sidio um fundo de exploração constituido
:
1.0 Por um fundo permamcnte ;
2.0 Pejo valor das vendas (los artigos manufacturados.
Art. lO-i. o O fundo de exploração é destinado:
n) Ao pagamento das mntcrias primas e mais clespezas
inher ntes i\' S1111 acqui 'içao ;
b) _~o pagamento dos salnrios dos presidiados ;
c) A constitnição
do fundo eventual.
Art. 105.° O fundo permanente
será provisoriamente
fornecido
ao presidio pelo minist 'rio da gll srra, ao qual,
por este fado, se :tbl'id conta corrcnt
no J'('gil'ito l'e~p
ctivo; logo, porém, qu a receita rio fundo svcntunl opero
mitta, snirá d'{' te fundo ti quantia precisa para a constituíção do perman nte, aldandc se a, conta d'nquclle ministerio,
A rt. 1OG. o Para tratnm nto e conveniente
nlimen tação
dos prcsidiudos doente na enfermaria prisão ou cm qualquer IHllSpitnl militar on civil, t;l'l'ií abonada,
}leIo fundo
computado, 1\ quantia diaria de 100 réi por ('ada um. O
abono do .xc aso da <1\ spozn com o trat, mente far-se-ha
pela man ,ira cstabelevida em reluçào á· outras pra~·lts do
'o' 'rei to n' aqllP IIa ,·üllac;ao .
•\rt. 107." Os dehitoa ou creditns das pra~as que tenham
pa . ngem no presidio ti ruo al'OJHHl1I ou alnlticlo.~ na' rela~'õe:; (le velll'inH'llto,; (lo ('ut'!H)R ,le ond' "jE'1' '111, o ficarão
aV('l'h·ulo. !la (,;lrlcrllofas
folhHi< <le regi to. O e1'('clitos
sel':LO abo11:l!los ao pr!' Í,lio, rl'lp. o ('011 el'Y/lrlÍ. "m rll'jlosito,
até Q1H' o, pr( i(liado . :, '1'1 1Il digam r Iwito, pa::;selll aos
'orpo::; onde ~e.ialll colJol'ado
c!l,lo cnt,U) abati,lo lia ('Olll-

o

pl'tent' l'elac;1io 111 ·n~:tl.
Os corpo,", /Ihonnl'o~(' Itao (la imp0l'tancia

elo' cr('llitos ou
a\'ll'l>ar,w, para o rl ,\ i,lu ·fl(·itol'i, o (lcbito.' das praças
pro\,(llli Ilt ... elo 1)1' sidio .
•\It. J()~.o .'() t\'1'1II0' do ,ll'tigo :H.o elas di [lo i'oes
apjll'o\':ldIl8 )l01' ,1\'l'I'cto (I, 1 dI' ptpmhro ele 18!)2, Pllbli
t'aclll,' Ila 01'(1('111 rlo C. I ·itO!l.
2:~ do me mo nllllO, a osCrijltllr:H:ao ' ('()I\t,lbilidad" drl pI'O i(lio 8 -rito feitas, Cjllanto
o 'I"' .c acha 'st,d, l(·('ido
})().i, el , elll harlllonia l'Olll
.
para o (·()t·po· elo L'.' retln, t mio ln atl\'n' o o (1'1(] L' 'o
p\.'l'Ínlment(· ~e l' tattll' no pr '~('nte regulam ·I\to.
Al't. 1OH.')..."0 'on"e1ho :\,lll1illi tl'Htivo llaVf~d o
gnin
t, ngi to. :
n ·lho;
1.0 (\t I ,ln
o

O

(

o

(JIl,)(lelo

li.o

4);
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:3.0 Conta da receita c despesa do rancho (modelo n.? 4:
da ordem do exercito n.? 23 de 1802, convenientemente
rnodiíicado) ;
..lo" Registo de explorações induetriacs (modelo do actual
registo n, o Ó dos corpos do exercito,
con vcnientem nte
apropriado) ;
ó. o Contas correntes com devedores e credores (modelo
n.? 5);
fi." Balanços gemes dos fundos á responsabilidade
do
conselho administrativo
(modelo n. ° 6);
7.° Registe <lo mohilia e utcnsilios (modelo 11.° 12 da ordem <lo exercito 11.° 213 <10 18\)2).
~ 1.0 A cargo do secretario do conselho haverá muis um
registo auxiliar, denominado
«Diario do movimento do ('0fre» (modelo n.? 7), c o conselho administrativo
poderú adoptar outros 'luacsqncr,
nuxiliares, qne julgue indispensaveis para a elucidação (1(' quanto se refira .is explorações
industriaos do presidio,
§ 2.° O registo n." 4: subdividir-se-ha
vm tantos registos especiaes 'Iuan tas for -m lIS industrias,
sondo entre si
differcnciudos pela autcposição, ao num '1'0, de uma letra alphnbetica. O destinado :í indnstrin de alfaiate se rti registo
A n. -l ; o destinado á industria do sapateiro,
registo B
n.? 4, etc,
Cada registo especial terá (luas partes, sendo a primeira
destinada ao inventario da materia prima, p a segunda ao
lnnçamento dos artigos manufueturados
e á sua descargn
por effeito de v nelas ou (le consumo.
~ :l." As matérias prima
serão registadas pelas importancins do seu custo, augmeutadus
com as despezn
0.('
transporte
0\1 outrns
q\laesqllel' que tenham (Il\ influir no
valor material consumido orn cada munufacturu.
§ 4.° () documento d \ muuufncturn será org:ll'lisnc1o por
ftil'lll:l Bimilhant>
:i. 'lHO ~(' aeha estaI> ·I('c·ida nus C01'POb,
desi~nant1o-sc separad:Ul1l'lItl' :
a I O valor da matcria
prima;
bl O valor da mão d> ohm, . no(livj<lirlo cm salal'ios (' lu('ros, p la applicnç:io c1a8 ppr('llntag(,)lS
i1Hlit':Hlas )10 ~ 1.0
(I

elo artigo 101.";
C)

O valor total (la 1ll1l111It'at"tnm;

por 'llle Haín clu1a artig·o.
s(~a pl'l't'iso l' pOi'lsiy(·I, :l1lg'llll'lltal'-s('-lw a llnpol'taJwia (h,·, lucros :l IlWllOr qn<lntia )lCC '~i:l:ll'ia para quI'
da divis:~o Ú )( 101' total (la 1lI1111\1factur:L pelo numero d,·
artigos
lIumlltat·tlll·ll(lt)~,
l'esnltl' \1111 UUllll'rO in teiro. 1\:t
d) () preço

Qnando
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impossibilidnde de assim se proceder,
qnaesqucl' differonça no fundo de exploração,
que possam encontrar-se
no
fim de cada trimestre, preveni mtes do ele prczo de minimos ele real,
erao annulladas
antes ele encerrado
o baIanço, transferindo-se
a sua importanciu do fundo eventual
para o ele exploração ou vice-versa.
Art. 11 O.o No passivo dos balanços trimensaes será somprc descriminada
a importancia que constituir a totalidade
do fundo permanente.
Dos referidos balunços porleni sempre extrahir-se a conta
COI'1'ente relativa Ú' exploras-õl's industriaes pela sc'gninte
fórma .

Activo:
A parte

elo ialdo em cofre con tituida pelo fundo de , x-

ploração ;
()s valere
m arr cadação constantes
das duas partes
do registo n. o 4;
As importancins a haver dos dev -dorcs inscriptos no re;;i"to 11.0 G.
Passivo:

•\ importnncia do fundo permanente de explorac;i'to ;
As quantias a pagar ao cr «leres inscriptos 110 rrgisto
n." 5.
Al't. 111.0 A receita nrdinarin
(lue «onxtituir o fundo
computarlo do presidio, o pão a dinheiro, os vencim ntos
dl! m.irehu c cr ditos do presidiado , ser: () abonados uicnsahncnte
ao conselho udministrntivo , por meio de titulos
l'roccll"ado . na dit'\'e~'lO dn :ullllinistra\.'llo militar. cm }lrc;W!l\,:t d~ rda\.'õ 'S do. prc::.idül<]lI:;, forllluladas
cOllfol'lJll' o
modelo n. o l:l.
C U'ITULO

XI

Disposições diversas
A~ licl'nças a()~ mpl'l'gado~ '() p<l(lem :;(1'
]lcll) coJtlmarHlantc,
elll lwrlllonia
com a. cxig lH'ia' elo ~ 'I'\'i 'o .
.Al't. 11:Lo (), ellll))' 'glldw, (10 )l1'C iiiitl ,'(\ ]Iodem t'UllIfll'
t>m Ifllrar quc pam css' fim f(ll' de t.: 11: «] l' :l infra('~:to a
tal pre"pito serA l'igorOS:lltll'ntc l'ulIHla .
\l't.

11~.

ú

l'Ollcl,didns

°,

.ArL 114.° As pr/H:a' l' 'I' CIlC III. aO qwuho d" prc Í<lio ('!'aO l'ollsidcrada
~1Il diligl'll ·ia, l n,lu 'Is graduarias
Sll)Il'Hnllfllf'J':ll'ias
ltOS rI' II ·cti\'o
(,OI'Po". O artigoc ele titrdmnclllo, tle 'lU' ,,,ta jlr:l<':l 11 'CP it:ll'Cm, ('ontinuan o '1
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ser lhes fornecidos pelos conselhos administrativos
dos corpos a que p 'rtencerem.
Art. 115.0 A porta de cada cella, e na sua parte exterior, será eollocndo um quadro em qne se mcncione :
1.0 J._TOlll do preso;
2. o O crime commettido ;
3.0 A natureza da p na;
4. o Classe da escola;
5.0 Comportamento
anterior ti, prisão;
Ü. o Profissão qne exerce.
Art. 116.0 Em casos axtruordiuarioa,
ou quando os s rventes do quadro não sejam sufficicntes para o desempenho
dos serviços a seu cargo, o cormnandante
do presidio poderá requisitar,
ao conuuandante
da força militar da localidade, as fachina
qnt' julgar 11 scessarius.
Art. 117 o O pessoal do presidio couservnrú os uniformcs dos respectivos corpos, substituindo
os num sros pelas
iniciaes P. 1\1., de mctnl amarello, de
,025
altura.
o

o-

a

TITULO III
Do deposito

disciplinar

CAPITULO I
Do pessoal do deposito
Art. 118.° O depcsito disciplinar será commandudo por
um capitão e compnr-sc-hn
de trcs sccçoes. Cada sceçao
será COlUllHlllllada pur UIll official subnltcruo,
o qual tcrA
um i:iegulltlo 'argellto para o cU1111juV31' no serviço a s ru

cargo,
Art.
mando,

11 n. o O deposito terú, pam o serviço de comadministrução
c \'igilll.l1cia, o cguinte pcs"oal:
1 capitão ; :3 om.cial's subnltcrnoa,
-onuuandante
(las
SCCÇ(H'8; 1 prilIll1il'o Sill'g'l'll to; 4 s('gUUt!os
SUI'WOIltOH; , '<L-

hos; I.i soldndos, 1 contrumeetre
do corneteiros,
1 corneteiro e 1 clarim,
§ 1.0 Quando o fi('cti \'0 dns praças cncorporndus no d posito exceder o num 1'0 de oitenta, O pessoal determinado
no presente
arti~u S\.lrÚ Illlgmelltado, por lUollo (lue h:~ja
seltlpre mil sq~llntlo ~:lr'Yellto por cada grupo li vinte praças punitlas, ( UllI ('abu por cada grupo ti' dez pl'aç s,
§ '2. o o~ oldadoH, que fa;t. III parte do quadro (la 81.:CC;~ll'S, ,ilo d \ tinado8 a (!II:U't -, iro
c a imp 'ditlo' do Offi4
Clacs,

1.. Scrie
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Art. UO." O capitão commandant
do dopo .ito disciplinar 1)1'1'0'l)('ní a gratifit'a~ilO
mensal de :W;OOO 1'éis e
os subalterno»
a de U),~O(,OU 1'éL,
S unico. U.:: primeiros sargento
vvneerâ
a gratiflca~'ão
diariu \ ' :! O ri-is, Os 'egnndUl~ H1.J'gentos a do 1 G( i róis,
os cabos (' COlltralllel:itro de corneteiros
a de 100 1'é1S o os
old.ulos
'('ol'ndeil'U.
ou tambores
:l de
O réis, quando
fizerem
s 'I'\,j<;o exclusivo do deposito.
Art.
1:!1." O quadro
(lo (lE'pot'ito disciplinar
,'pr;\. constituído
]lO!' oflicincs
tirados
do quadro
da nrma do infHlltl'J'ia, c pOJ' "ilrgento::;,
l';IOU8, sul dados e coruetr-iros ou
tamhol'(', ela IIIc miL urma , (h,eolllid"s
dl' eutr« os mais int ·lligClltl·", acti '(I
c melhor
,mpUl't.lllll'lItU.
:i 1II1i('(I, .\ IIOIlWII\,',lO da 1)j'fI\,"b dI' pJ'd du quadro 1'0cairá, tIL I refI rcncia, n: s qu f)l'llll prepostas pelo comnu ud 111('
I (h]lo ito.
E tas I' ".1\',
eruo con idcradas
I!l diligcn ':a,
pudo as gra u: da'
COl'pU a (flIC pert moerem.

°

CAI'I'lTLO II
Da apresentação

Art,

1:!:2,) A

forem condemna:

dos condemnados

praça'
It

na

que, por
pellu

cip

no deposito

(los trihunacs,
<'!tl d posito
·tal> ](:'('illleuto pelo tempo
S lItC'Ill,'/l.

l'ntr)l'pOJ';I~'il.o

<1isC'iplilJ:lI') t'()Jl 1'\':(1'- '-hão llO l'
<1 ,t l'I11illlldo!la
('IlÍl'1I 'a,
A!'t, 1:!;3. o Logo qu () l'olldcnmado
dê cntrn(la !lO do)10 iw,
,roí. i (,,'ipto ll'um l'c"'i to de e!ltl';l(1.1. cl olllle
li '\"e eOll tal':
1.0 J) t t <1,1.
rcgilll

nto de

e8-

no

l1L-l.
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dinheiro que comsíg» trouxer e bem assim quaesquel' outros objectos que não deva conservar
em seu poder na
prisão.
§ 1.0 Todos estes obj er-tos, assim como os artigos
seu uniforme de (111('nâo deva fazer uso, SI'rUo guardados
em arrecadacão.
§ :do o O dinheiro pertencente aos eneorporados I' os vencimentos a qne tiverem direito durante a sua permaneneia no estabcleciuu-nto,
serão admiuistrudos
pelo commandante do deposito.

ao

CAPl'lTLO ln
Classificação dos condemnados
Art. 120.0 Os condomnadcs dividir-se- brio em 3 classes
que corresponderâo
respectivamente
, ás 3 secções do deposito: a H.a, designada classe de punição, comprchenderá
as praças entradas no deposito e aquellas cujo comportamento for mail; a 2.a, designada classe de prova, t'ompr('honderá os encorporados
que tenham soffrido um terço da
sua pena na classe de punição, mostrando sempre boa COI1ducta e submissão ; a 1.", designada classe de l'('COIl1pens1t,
sl'rá composta dos cncorporados qne tenham cumprido dois
terços da sua pena, na :L" e 2." classes, e quc pela sua
submissào,
bom procedimento
e applicação mereçam ser
distinguidos.
§ 1.° A passagem progressiva de unia para outra classe
{. ordenada pelo commandante
do deposito, tendo em vista
a inforruaçâo do commanctante
da scc<;íto e as notas <10
registo de infracções o l':u,tigos.
2.° Estas ires classes estiio sujeitas ao m 'HIllO regimen do deposito e aos mesmos exercicios p trabalhos; todavia, ús praças que estiverem na classe de recompensa,
poderão fazer-se concessões partíoularcs.
Art. 1~7.0 O encorporado que, tendo alcançado a 2.1\
classe, commetter
qualquer falta q ue )1lPl'e<.'1L
punição ou
der mostras de abandono e d~sleixo, passarú à 3." classe,
e l:!Ó do('ol'ridos trinta llias c()J1f;(jcntivos de bom c01llportallll'nto podedt l'l.'g'l'essul' :i 2. a (·lasse.
Art. 128. o O eIlcol'porado q Ull, pertencendo ú 1.a classe,
commcttel' faltas que mereçam puniç/'io ou der provas d
abandono e desleixo, pass:mí :\, 2.1\ elasse ou até á 3.a,
conforme a gravidade das faltas, e sómente depois de trinta
dias de exemplar comportamento,
em qualqueL' das clmsses,
poded passar II immediata.

*
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§ 1." .A pa~sagel1l de uma para outra clusse é ordenada
pelo commuudante
do deposito, em presença da informa)ito do coruuiandaute da 80(' ·[tII e (las notas do registo de
infracções C cnstigos.
§ :2.0 O encorporado que, pertencendo à 3.a classe, pratique um acto meritório
dig-no de recompensa,
poderá
passar logo á 1. a classe.
C.\PITCLO IY
Do regimen

do deposito

SEC(;.\O I
Trabalhos, exercícros

e instrucção escolar

Art, 12\)." Os militares cncorporados
no deposito serão
occupados nos trabalhos ruais penoso:> e difficeis, não podendo por isso ser
mpregados COIUO amanuenses
e outros cargos similhantes, com excepção dos sargentos C011ti '1ll1WelOS.
Ai-t, 1:10.° AIl'JIl dos trabalhos II qllH se refere o artigo
antecedente,
haver.l diariamente,
excepto aos domingos e
dias santificados, para as pra(:a~ condemnudas,
quatro horas de excrcioios iuilitares,
«ompreheudendo
esgrima l'
gymna·,ti( a, uma hora de theoria militar e duas horas de
frcqucncia
da escola elo 1." curso, nos termos do S 1.0,
alinva 'II <10 artigo 4.0 do regulamento
de 16 de julho de
1 tlü, de fôrma que a duração do trabalho,
exercícios,
theoriu (~«scolu sojn, pelo menos, de nove horas em cada dia.
1.0 ()s dias feriados svrao l'lIlprcg:Hlot! em conferencins iuoraes, inspe(·\'ito de uniformes, leitura e visitas.
:?," (Is cxercicios de instrucçâo pratica e as lições
theoricas se rito vigiados por um otticiul, e o trabalhos
executado" sob a vigilancia de uma pra<;.a graduada.
A instrucção na esoola será ministrada às praças,
nos termos <lo artigo 44.°, pelo capellão <lo forte da Graça,
coadjuvado
por um sargento,
segundo a regra do artigo 4:G. n l' seu pal'1lgrapho .
..:\.rt. U 1.o (~ualHlo, ]101' qualquer
eírcumstancia,
não
lH)S:i:\reali:inr-::;e algulll dos trabalhos indicados !lO horario, 'cr:í. substituído por outras occupaçiies, taes como remoçil.o de tcrra~, COIlt'crto,; d<> eaminho~, limpl'za da;;
fortifielu:oes, ou ontro (ll' Illlhlre;r,/1 anuloga, de modo quP
seja sempre cumprido o pr 'eeito de não ser de menos
nOVllhoras a dllra<;:~o dos tr:lhalhos, nos termos do artigo
nntt:c 'dl'nt '.

*
*
* :\."
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Art. 1;>2.0 As pra~as 'lleorporatlas
são detalhadas para
serviço, e, fóra <las horas ele exercício
e trabul 110101,U:lO
pudem ausentar-se
do quurtel , d 'vendo conservar se em
estado permanente de puuiçào.
S].~cç'\.o II
Deveres dos encorporados

Art. li~3.0 Os «ncorporudos têem por deveres espcciacs :
1.0 Respeitar
us seus superiores
e obedecer-Ihcs
sem
hesitaçâ«.
2.0 Dirigir-se promptamcute
para os serviços que lhes
furem or.lenndos, e cumpril os com zêlo, attcnc;?io e reconhecida boa vontade;
a.O Evitar todo o procetlimcnto que possa alterar a
ordem e 11 disciplina do estnbelecim .nto ;
4.° rTào tomai' parte cm .iogo:; de qualquer natureza.
§ 1." Os oueorporudos podem, modiante n devida auctorisação, dirigir-se
ao <.'ommanclante
do dep0i;ito, para
lhes fazerem qualquer reclamação ou quei 'a, mas sem pro
individualmente
e com todo o respeito e humildrul '.
§ 2.0 As rcclumaçõcs ou queixas infundada " feitas pelos
incorporados,
se rào punidas l'igl)l·oS1l.mente.
§ 3.0 Uma nota com os deveres dos encorporados estará
spmpre patente nas respectivas cnsernas.

Visitas e correspondencia

Al't. 1:1 1.0 :Tonhmllu pO' 011,
ao e. tabclecimcnto p{trle communicnr com o nc lI'pomdos,
cm pr evia
licença do comlUll.11dant' do depo: ito.
Art. 1135.° As visitas nunca podemo
xcerl 'r meia hora
c realislll' se-hão iompre cm prcsen~a de Hill sargento, o
qual evitará qu ao l'ncorpura,b
l;jn clltr guP <lualquer
obj do que rUe nlto po a t r l'lll SPU pod(·r.
Al't. 13(;'0 As yj itas pou' 111 ~r fpitas sómentc aos domingos e dias. antitic:L<los, a horas fi -adas pelu cOlllmandante <lo clC}l08ito.
Al't. 137.° Os encol'}lorados, pcrtencent
s:\ ela. es de
pUI1 II; ao , fLO l'olllpletnlllcnt'
}ll'i\,ll(lc,s de recehl'r vÍ!útas.
Art. 1~S.0 O l'ommHndunte <lo dcpo ito pt'Jdl', quando
as,im o julgue nCt'C .,;ario para a boa disciplint1. do ostl1.h 1 ('imclIto, tomar
'on1, CiltlPIlto da corre poudeneia
cscl'ipta ]lei < . (·ncol'porado , . b 111 assim da <pie lhe for
dirigida de fóra.
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SEC~'ÂO IV
Penas dlsolplinares

Art. U9. o As penas que, po!' infracção de disciplina,
podem ser applieadas
ús pra~as encorporadas
no deposito, são as seguin tes :

Repreliousão

;

PrivaC;iw da visitas ou da correspondencia:
A tli quinze dias, pelos eOJl1manuantes da secção ;
Até trinta dias, pelo connuandanto
do deposito.
G uurdns, ou exerci cio com arninmcnto c equipaiuento ;
Até cinco, pelo - couimantluntes
<las secçoes ;
. Até dez, pelo commandante
do deposito.
Pril;lo disciplinar:
Até vinte dias, pelo commandante
do deposito.
Pri:,;ao correccional :
Até quinze (lias, pelo cunuunnd.mte
do deposito ;
Até trinta dius, pelo gnycmadol' da ]ll'uça;
A té !:wS~Cl1ttt dias, pt-lo cotnmandantc
da divisão;
Até noventa (lia, pelo ministro da g'Ul'l'l'a.
§ 1.0 O cu tigo d· gU1ln!as, applicado As praças cncorporadas no deposito, somente pód ser cumprido lias dependencins do estabelecimento
penal,
jámais cm quacsquer outros logaros da prac;a.
§ 2.° Pam c te serviço erão unicamente nomeados os
encorporndo
de La e!a:-il;e , sendo sempre os postos de
sentinclla estabelecido
em ponto (pie possuiu ser facilmente vigiados, Para os encurporudus nas nutras classes,
será o castigo de guardas suh tituido pelo de exercícios
com armamento e equipamento.
Art. 140.° 'I'odas ati pnlli~()('~ ínlligidns aos encorporados deverão ter uma tlllrac;ao dupla d'u(IUella que tcriam,
e lhes foo; PI!l appli(·ados Jto~ curpos pela llH'SIIlU falta e
em iglt~lt1atle de circlllU -tau ·ias.
C'.\PlTL"LO

Y

Regimen interior
SEC~'AO 1
Al!m ntaçiio

141.° A alim lltu)ào da8 praças cncorporadas
lJO
~t'J'A iJcntica :í. cIo corpo - do exercito,
ma em
r gl'll ó-lhcs vedada a ra~lI.o tI vinhu ou do outr: qual'lUl r
bebida cspil'ituoa.
Art.

deposito
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Art. 142.° Quando o rancho não podér ser preparado
no deposito, será fornecido pela força militar que mais
proximo do estabelecimento
tiver o seu quartel.
SEC(;ÃO

II

Armamento

Art. 1-!3. ° Ao deposito s(>dío distribuídos
armamentos,
mas só ás praças' do quadro serão distribuidas munições.
§ 1.0 As praças encorporadas no cleposito sómente podem trazer as suas armas nos actos de serviço.
§ 2.0 As armas distribuídas aos encorporaclos, de que
se trata no paragl·apho
antecedente,
serão previamente
inutiliaadas,
tirando-se
o percutor
ás armas ele fogo e
embotando-se
as armas brancas.
SECÇÃO

III

Oasernas

Art. 144:.° As tres classes, em qne se acham divididos
os encorporarlos
no deposito, serão alojadas, respectivamente, em casernas separadas.
§ unico , Aos menores de dezescte anuos, sem distiuc\,'ão de classes, ser-lhes-ha destinada
uma caserna separada d'aquellas
onde se alojarem as outras praças, nFio
podendo pernoitar nem conviver com os camarada:'! maiores c1'aqnella idade, a não ser nos actos de serviço, exercicios e trabalhos,
sempre sob a vigilancia rll' um supcrior.
Hygiene e snlubridado

Art. 1..jf).0, () serviço de limpeza no deposito será detcrminado pelos resp ctivo eomuiandante,
devendo observar-se as seguintes regras:
1.a Todos os logares occupados devem ser lavados, pelo
m 'nos, uma vez por semana, li desinfectados
<pl1\11<10 isso
seja roelamado ;
2. a As janellas
das casernns e dos corredores devem
OOl1S01"\'ar-se abertas,
durant« () dia, quando o estado dannnosphera e as exigem'ia;; (la disciplina o pcrmittam ;
3.a As enxergas e roupas das camas devem ser cxpostas ao ar, tantas vezes quantas seja possível;
4.a () interior das case~·nas deve ser caiado, pelo menos,
uma vez por armo, na primavera;

1.' Série
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a

5. A limpeza das casernas deve ser feita logo de manhã, sendo absolutamente
prohibido
conservar
n'elIas
quaesquer matérias que possam viciar-lhes o ar;
G.· As roupas brancas das camas devem ser renovadas todas as semanas;
as do corpo, duns vezes, durante
o mesmo tempo; e a palha das enxergas quando o commandante elo deposito o entender necessm-io ;
7. a Os encorporados tomarão banho geral duas vezes por
mez, alem das que o medico indicar.
Art. 146.° O medico encarregado
do serviço de saude
cio deposito deve inspeccionar
diariamente
o estabelecimento, propondo ao connuandanto
quaesquer medidas que
sejam necessarias no interesse da hygiene e da salubridade.
0
Art. 147. Todos os sabbados deverá ser passada aos
encorporados
revista de saudc.
0
Art. 148. O pessoal de serviço ao deposito fica responsavel para com o commandnnrs,
pela limpeza e asseio
das casernas e mais dependencías
do estabelecimento.
SECÇÃO

v

Uniformes
0

Art. 140. O uniforme dos offieiaes e praças de pret
do quadro do deposito disciplinar, será igual ao dos ofíiciaes e praças de infanteria,
sendo, porém, as golas dos
dolmans e jaquetas, do mesmo panno d' estes artigos avivadas ele panno enearnndo.
§ unico. Os officiues t\'rlto na gola o emblema da arma,
e as praças de pret as iniciaes D D ele metal mnarC'lJo, e
nas barretiuas
e barretes as mesmas iniciaes ele metal dourado ou umarello.
Art. 150.° As pra~'as eucorporadas no deposito coneervarão os uniformes dos eorpos de que procederem, subsütuiudo-so-lhes
os numeros e emblomas dos corpos e arIWlH, pelas inicia s J) D. Os jalecos
de policia dos eneorporados serão mareados It tinta preta, exteriormente,
e no
lado direito do peito, com as mesmas iniciaes.
~ unico, Nos barretes
usarão uma chapa elliptiea de
metal amarvllo, com as pulavras «Deposito cliseil>1inarl>.
Art. 151." Como dístinetivo de classe colIocar-se-hilo,
na manga direita do jaleco dos encorporadns do La «lasse,
<lois botões do uniforme, e um nos vncorporados
de 2. tL
classe. A ausencia crestes doi::; distinctivod indica a i3.a
('Iasl!e.
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Serviço

Art, 152.° O serviço interior
do deposito será feito,
quanto possivel, em harmonia com os preceitos do regulamento geral para o serviço dos corpos do exercito. Os horarios do serviço serão orgunisados
pelo commandante
do deposito e submettidos,
pelas vias competentes,
á approvação da secretaria da guerra.
§ unico. Os diversos serviços serão sempre annunciados por toques de corneta,
Art. 153. U Serão nomeados, em cada dia, para serviço
do deposito:
1 official;
1 sargento;
1 corneteiro;
1 cabo de dia a cada secção ;
1 soldado para plantão a cada caserna.
Os soldados para o serviço de plantão serão nomeados
de entre os eneorporados que mais confiança mm'e)am para
o desempenho d'este serviço.
CAPITULO VI
Escripturação,

archivo e administração

Art. 154.° A escripturação
do deposito será feita, sob a
direcção do respectivo commandante,
pelo primeiro sargento, coadjuvado por um segundo sargento, devendo ser reduzida ao estrictamente
indispensável
e, quanto possível, segundo os preceitos estabelecidos para os corpos do exercito.
deve ser geral para todas a .
Art, 155.0 A eseripturação
pra~as encorporadas no deposito, e não privativa para cada
secção,
Art. 1ÕG.o O deposito serâ considerado,
para todos os
effeitos, como se fosse companhia, havendo um livro de
registo das praças encorporadas,
e uma só conta corrente
ap. todas ellas.
P' Art, 157.° Na secretaria do deposito haverá os seguinlivros:
te s Do registo das praças encorporadas
no deposito;
1.o I) aS ordens;
2°. Da' correspom Ienci
encia ;
3.°
ist
special dos castigos soffridos pelos en4.0
regis o e

no

corporados·O
§ unicv-

11"'1'0

de registo

das pra~as encorporadas

no
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na ordem do exercito

n." 27, La serie, de 2U de dezembro de 1894, devendo a
respectiva cscripturnção ser feita segundo as instrucções
insertns

na mesma ordem.
0
No registo especial de castigos serão averbadas todas as penas applicadas aos encorporados durante a
sua permaneucia no deposito, as quaes, excepto a reprehensão, serão transerlptas nas folhas de registo das pra~as.
§ unico, Não se mencionarão no mesmo registo as penas applicadas nos corpos e que constarem, em extracto,
do registo das praças encorporadas.
Art. 159.° Os castigos applicados aos militares do quadro
serão descriptos cm relações, que serão enviadas semanalmente aos corpos a que 08 mesmos militares pertencerem.
Art. 160.0 Na escola do deposito haverá os seguintes
livros:
1. o Do registo das praças matriculadas na aula;
2. o Do inventario de todos os livros e mais objectos pertencentes li, escola.
Art. 161.0 No deposito haverá um conselho administrativo, que será conatituido pelo respectivo comruandante,
como presidente e pelos dois subalternos mais antigos, como
vogues, servindo de thesoureiro
o mais moderno d'estes.
O serviço de secretario, SAm voto, será desempenhado
pelo subalterno mais moderno do deposito.
Art. 162.0 No archivo du conselho administrativo haverá
os registos determinados
no artigo 8.0 do decreto de 1 de
setembro de 18\)2, que forem neccssarios para o regular
funceionarucnto
da administração,
escripturaçãc
(' contnbilidade do estabelecimento,
e bem assim o registo especial
dos fundos da escola.
§ unico. A escripturaçâo e contabilidade do deposito serão feitas, quanto pos ivel, lU harmonia com o qlH' se acha
estabelecido para os corpos do exercito.

Art. 158.

CAPITULO VII
Destino dos encorporados
Art. 16:3.° O encorporado, ao terminar
primento da pena a que foi condemnado,

destinos:
1.0 "e pertencer

o t mpo dr cumterá os seguintes

á La elas e, regre 'sará a um corpo do
xercito pertencente :1. mesma divi ão e que não tenha o seu
quartel na lUeRIDa localidade de onde veiu para o deposito;
2.0 e unieament
tiver attingido a 2.a ela se, regn's-
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sará tambem a um corpo do exercito, mas pertencente
a
divisão estrauha áquclla do onde veiu para o deposito ;
3.° Sc, devido ao seu mau comportamento,
não tiver
passado da 3.:lo classe, irá continuar no ultramar o tompo
de serviço que ainda lho faltar, segundo o seu alistamento,
mas nunca por menos do dois annos.
Art. HH. o O encorporado que, pelo seu bom comportamento, seja admittido na 1. ri classe, e, alem disso , pratique qualquer acto de valor ou s .rviço digno de apreço,
púde ter como recompensa
pruvisoria a concessão da liberdade, ti a de voltar ao mesmo regimento a que pertencia antes do entrar no deposito.
§ 1.0 () encorporado, a quem sojn concedida esta rccompensa, e (lllC voltar ao corpo, so ahi, antes do praso (le tres
mezes, for punido disciplinarmente
com pena superior a
qualquer das coruprchondidas
na competencía elo commanJanto da companhia, l'Pgr issará ao deposito disciplinar,
onde cumprirá om 13." classe a pella a que -stavu obriga(lo no acto de ser-lhe concedida provisoriamente
a líberdado, e, linda a pena, não poderá voltar para o mesmo regimento nem para a mesma divisão.
a liber§ 2.0 A faculdade de conceder provisoriamente
dade, nos termos d'este artigo, p srtence ao ministro da
gUC'lTa\ sobro proposta
do commandante
elo deposito.
Art. 16r).O Nos casos indicados 1l0~ n.?' 1.0 c 2.° do artigo
163.°, se O cncorporado, sendo soldado, for destinado
divi;:;tLO a que o deposito pertencer,
a trnnsfercncia será ordenada
pelo commaudante d'cssa divisão, c se for destinado a corpo
de outra divisão, far-sc ha :t ncccssaria
communicaçào
Ú.
secretaria (la guerra, para ser ]lor esta ordenado o recebimento da pl'1lc;a, no eorpo que lho houver sido destinado.
~ unico. Q1Iando, porém, os encorporadoa não forem s01dados, será solici tada, pelos eommnndantos
das divisões,
Ú secrdaria
da guerra,
a indicac;ào doiS corpus cm que
('lIes dP\"l'lll ir continHar o serviço.
Art. 1G(i. o Quando as pra<:as encorporadas
110 <1('pol:'ito devam ir continuar no ultramar o tempo de sel'\'i~o,
por se dar 'm as circulllstancias
exprl'ssas no 11.0 :3.0 do
:\l'Íigo 168.° d'estl' regulamcnto,
scnl. enviada lt llOl'retn.ria da guerra l111lfL J\OÜL dos (·astigos (PIO tiv l'('lll sido
applira.rlos aos l'llcol'pol'ac1os, durante a sua permHncllt'ia
110 <l<']losito, e o l'xtl'acto dos qlle Hof)'n'nun
nos corpos
('lU que houverem
servido, a fim de, I'Ill pl'l'SCJl<,'a \l'estps
duellmcntos
e <la infol'maçiio elo COlllma1Hlnntu (lo deposito, t;el' confirmada a resolll~ã() sobro o (lc'8tino da praça.
á
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TITULO IV
Do deposito

de deportados

.

CAPITULO UXICO
Do pessoal e regimen do deposito
Art. 167.° O deposito dos deportados terá, para o serviço de commando
disciplina, o seguinte pessoal:
1 Capitão ou tenente elos quadros activos ou offlcial reformado de patente llfio superior a major, commandante;
2 Segundos sargcntos ;
2 Cabos.
2 Soldados.
§ 1.0 Quando, em virtude de accumulação ele praças no
deposito, não for sufficiento o pessoal a qne se refere este
artigo, será elIe augincntndo emquanto lIS necessidades elo
serviço e da disciplina do estabelecimento
o reclamarem.
§ 2.° Os soldudos que fazem parte do quadro do deposito de deportados, são destinados a impedido do official
e a quarteleiro.
§ 3.° O commandnnts do deposito perceberá a gratificação men nl de 1()·'I000 réis ; os segundos sargentos a gl'atificação diaria de 120 rei ; os cabos a de 80 réis ; os
saldado,
quando desempenharem
o serviço exclusivo do
deposito, a de 40 róis;
Art. 1ü8.0 As praças, quando apresentadas
no deposito
de deportados, serão inscriptas em livro de registo, conforrn o modelo determinado no 11.° 4 da ordem do exercito
n.? 8, La scrie, de 22 de ahril de 18D5.
§ unico. O:> corpos, de onde provierem as prac:as com
destino ao depollito d deportados,
nvíarão, sem perda de
tempo, ao commanduntc do m SIUO deposito, os respectivos
documentos de tran ferencia, de fôrma a evitar-50 que as
}Jraças deixem de seguir para o ultramar por falta d'esses
documentos.
Art. 16D. ° As praçns «ncorporadus
no deposito de deportados d scmpenharão
os trabalhos mais pesados e difliceis da fortaleza, por fórma que, tendo cm vista o que se
preceitua no nrtigo 1:31. o d'e te regulamento,
estejam inactivos o jnenor tempo possivel.
1.0 As prac;as encorpornrln«
JlO deposito
de deportaelos serão impostas, por infrac~ilo do discipl ina, as pl'WU:I
mencionadns llO artigo] :H).o dc 'te rcgulameuto.

*
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§ 2.° O averbamento das penas impostas aos deportados
far-se-ha na casa respectiva no registo ele matricula a que
se refere o artigo 168.° d'este regulamento;
e quanto ás
penas impostas aos militares do quadro, seguir-se-ha
o
preceituado no artigo 15\).°
§ 3.° O commandante
do deposito de deportados,
pelo
que respeita ás praças encorporadas no estabelecimento:
terá competencia
igual á do commandante
do deposito disciplinar.
Art. 170.° Quando alguma praça encorporada no deposito de deportados
necessitar
de algum artigo de farda.mento, será este fornecido por qualquer corpo do exercito
.que for designado pelo commaudo da L" divisão militar,
a quem será requisitado
pelo commandante
do deposito,
o qual opportunamente
entregará a importancia correspondente ao corpo que tiver fornecido os artigos solicitados.
Art. 171.° As praças encorporadas no deposito de deportados, pertencentes
ao exercito, vencerão 60 róis diários
cada uma e bem assim uma ração de pão, devendo os abonos ser feitos pela fôrma estabelecida
para as outras praças do exercito.
§ unico. O rancho será fornecido pelas forças aquarteladas na praça, devendo os deportados
contribuir com a
quantia de 45 róis por dia cada um.
no deposito de deportados
Art. 172.0 Os encorporados
serão abatidos ao effectivo do estabelecimento,
quando forem mandados seguir para as províncias ultramarinas.

TITULO V
Das casas de reclusão
C.\PITFLO I
Do pessoal dos quadros
Art. 173.° Para os serviços de commando , administração e vigilancia de cada casa de reclusão, haverá o ~egniate pessoal, que poderá ser alterado, conforme as C1reumstancias
o reclamarem:
Na L'" divisão militar:
1 Capitão, commandante ;
;j Officiaes subalternos;
i3 Seg-undos sargentos;
5 Cabos ;
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4 Soldados.
Na
divisão militar:
1 Capitão, commandante;
2 Officiaes subalternos;
3 Segundos sargentos;
3 Cabos;
2 Soldados.
Nas outras divisões militares:
1 Tenente, comtnandante ;
2 Segundos sargentos;
2 Cabos;
1 Soldado.
§ 1.0 O pessoal, a que se refere este artigo, será do effectivo da arma de infanteria, e terá 08 vencimentos de que
gosam os officiaes e praças de pret da. mesma graduação
do deposito disciplinar, devendo 11 nomeação das praças
de pret recair, de preferencia, nas que forem propostas
pelos commandantes dos estabelecimentos e tiverem melhor comportamento.
§ 2.° As praças de pret do quadro das casas de reclusão serão consideradas em diligencia, e d'essas, as que
forem graduadas, supranumerarias nos corpos a que pertencerem.
Art. 174.° Os soldados dos quadros das casas de reclusão serão destinados a impedidos dos officiaes, não tendo
direito a gratificação especial.

s.a

CAPITULO II
Dos reclusos

Art. 175.° O ingresso, nas casas de reclusão, dos militares sujeitos a prisão preventiva, ou para cumprimento
da pena de prisão correccional, nos termos do § unico do
artigo 3.° d'este regulamento, sómente póde ser ordenado
pelo ministro da guerra ou pelos generacs eommandantes
das divisões.
§ 1." Exceptuam-se da disposição d'este artigo os militares a quem tenha sido concedida homenagem durante él
instrucção do processo, os quaes deverão dar entrada nos
mesmos estabelecimentos, por ordem dos presidentes dos
conselhos de guerra, depois de julgamento condemnatorio.
§ 2.° Nos casos do paragrapho anterior, os presidentes
dos conselhos de guerra levarão logo o facto ao conhecimento dos commandantes das divisões,
Art, 176,° As pl'aças de pret reclusas ser1to i118cript/l.S
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em livro de registo, conforme o modelo n." 4, da ord m
do exercito n.? 8, V' serie, de 2:? abril de 1í::!D5.
Art. 177.0 Nas casas de reclusão seguir-ac-ha estrictamente o qne fica disposto no artigo 12:">.0 e seus paragra··
phos d'esto regulamento,
quanto ao destino a dar ao dinheiro, uniformes e outros objectos pertencentes
ás praças, no acto da sua entrada na prisão. A administração
-dos vencimentos
dos presos pertencerá
aos counnandantes
das casas de reclusão.
Art. 17B.o As praps
roclusss, quando t .nham de comparecer nos tribunacs para julgamento,
vc tirito O granel
uniforme, e em todos os outros sei-viços, o poqu 'no uniforme ou o elo policia.
~ unico , As renovaçõ s e concertos d'cstes artigo
sel'iio roquisitados
aos conselhos administrativos
dos ('orpo
a que as praças pert n orem, ou seràc feitos por conta
dos conselhos das casas ele reclusão, com previa auctorisfição d'aquelles,
que iudcmuisarâo
estes .on 'lhos.
CAPITl 'LO III
Do regímen das casas de reclusão
SEC(;ÃO I
Instrucçiio

e trabalho

Art. 170." Duas vezes por semana serão ~ itas thcorias ás praças reclusas sobre os deveres militares c.·prc sos no regulamento
disciplinar,
contincncias
e obriga~õcs
gomes das sentincllas.
Art. 180.0 Nas casas de reclusão
será professado
o
1.° CUl'I:lO das escolas rcgimcntncs,
nos termos da alinca a)
<lo § 1.0 do artigo 4.° do regulamento
de Hi de julho de

180G.
EC~'ÃO II
Penas dilolpllnarea

Art.
podem
lU' liam
deposito
Art.

1 1.° As pena
q\ll', por illfl':tel:ito (11 disciplina,
ser impostas ao; recluso , ~;iw as III 'limafl qu
e
l'l'fl\l'idaH n» artigo 1:H).o pal'a o encorporrulos no
disciplinnr, com excepção d guarda '.
18:J.O ()::l cmtllllandallt 'S <las ('as:\s d \ reclusão, pclo

f)up resjwitn :hl pl'H~:lS l'l'l'!tlfl:lll, têem ('O~llP t~>n:'ia. dii:!C'i}Jlinal' igual :i (lo '1I1111111\1l(11l1l((' (lo aq)o~lIto
dlS('1pllll:l1',
os i:illl>alll'rnos ii. do COllllllHlHl:\1lt '13 tla I' '('I'aO do llH'~mO
t!"jlosito,
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Art. 1 3.0 O averbamento
das penas impostas aos reclusos far-se-ha na casa respectiva
do registo da matricula, a quc se refere o artigo 1\13. o, n. o 1.0, d'este rcgulamento;
e, quanto :is penas disciplinares
impostas aos
militares elo quadro, seguir-ac-ha o preceituado no artigo

15D. o

SECC;ÃOIII
Deveres dos reclusos. visita e correspondencia,
hygione e salubridade

Art. 184.° Regula, inteiramente,
para as casas ele reclusão o (1110, quanto HOS devores dos reclusos, visitas, corre, pondeneia e hygicne se acha expresso nas secções II !'
III do capitulo IV e secção IV do capitulo y elo titulo III
d'este regulamento.
CAPI'lTLO IV
Regimen interior

sr~cç~O

I

Rancho e forneoimentos

Art. 183.0 l\S praças reclusas será fornecido o rancho
pelo corpo ou fúr~a militar que 'stiver aquartelado
mais
proximo das casas de reclusão.
§ 1.° Quando, porem, as casas de reclusão tiverem as
precisas accommodações,
poderá ahi proceder-se á pl'eparação do rancho dos r clusos.
§ 2.° As }lrnc;as reclusas. qnnndo tenham fauiilia (Pl('
llIC8 forneça
a. alimentação conv miento, podem s 'r dispen.
Melas de arrnnclun-.
Art. 1~(). o ];~ expressamente
prohibidn a entrada de vinho ou de' bebidas alcoólicas nas CIlSUtl do rcclusno.
Art. 187. o ~ TO fornecimcn to de pão c petróleo para as
luzes, scguir-sc-ha () que se acha preceituado para os corpos do exercito ou mcdiant
requisi~'ào dos rcslwdivos
eonunnndantcs,
se illo fOI' feito pelos regimentos que estiverem proximos elas casas ele reclusâo,
SEC(;ÃO 11
Dos sorvil;OS

Art. l... o Ao toque de ai 'or/Hla, na occasião ele se render () serviço e ao escurecer,
proccd .r-se-hu á ('oniagt'lll
du' r ·elllso~.
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§ unico. Independentemente
do disposto n'este artigo,
as prisões podem ser visitadas pelo pessoal de serviço diario, todas as vezes que se julgar conveniente,
verificandose n'esse acto o numero dos reclusos.
Art. 189.° Para os differentes serviços e distribuiçõea,
regulará o horário em vigor nos corpos do exercito.
Art. 100.° Nas casas de reclusão das 1.' e 3.· divisões
militares, serão diariamente
nomeados para serviço: um
subalterno,
um sargento, e os cabos necessarios, e nas outras divisões, um sargento e um cabo.
§ unico. O pessoal de serviço será inseparavel do estabelecimento durante as vinte e quatro horas de serviço.
Art. 101.° As praças de pret reclusas e que não tiverem graduação,
executarão todo o serviço de limpeza não
só elas prisões, mas tambem de todas as dependencias das
casas de reclusão.
§ unico. As praças detidas na casa de reclusão da La
divisão militar, nas condições d'este :ll'tigo, podem igualmente sei' empregadas
no serviço de fachina, na praça do
castello de S. Jorge ; o as da 3.' divisão, em igual serviço,
no quartel de S. Bento, isto quando não sejam accusadas
por crimes a que corresponda
alguma das penas do artigo
55.0 do codigo penal, ou pena militar superior a presidio
do seis mezes a tres annos. No serviço de fachinas, os reclusos são sempre acompanhados
de retens.
SECÇÃO III
Uniformes

Art. 192.° O uniforme das praças de pret do quadro das
casas de reclusão, será igual ao das praças de infanteria,
substituindo-se
os numeros dos barret s pelas inieiaes C R
de metal amarello, com 0"',025 de altura.
CAPITULO V
Escripturação, archivo e administração
Art.
livros:

103.° Nas

casas

de reclusão

haverá

os seguintes

1.o De registo de matricula das praças reclusas (modelo
determinado
no n.? 4." da ordem do exercito n.? 8 de
180[») j
2. e Do registo de correspondcncia ;
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das praças matriculadas
na aula;
dos livros e mais objectos pertencen-

'1.0 Do inventario

tes li escola.
Art. 104.0 O livro de registo de matricula das praças
reclusas estará a cargo do subalterno mais antigo do quadro, nas casas de reclusão das 1.~ e 3. a divisões militares,
e o registo de mobília e utensilios, ao do ontro subalterno;
devendo os restantes livros ser escripturados
pelos sargentos, sob a immediata
fiscalisação e responsabilidade
dos
respectivos commandantes.
§ unico. Nas outras divisões militares, todos os registos
serão escripturados
pelos sargentos, sob a immediata fiscalisação e responsabilidade
dos commandantes
das casas
de reclusão.
Art. 105.0 Nas casas de reclusão das La e 3. ~ divisões
militares, haverá um conselho administrativo,
coustituido
na 1." diviaão pelo com mandante do estabelecimento
como
presidente o pelos dois subalternos mais antigos como vogaes, servindo de thesoureiro o mais modernu d'estes e de
secretario o subalterno mais moderno do respectivo quadro;
e na 3. a divisão O mesmo conselho será eonstituido pelo
commandante
do estabelecimento
como presidente e pelos
dois subalternos como vogaes, servindo de secretario, sem
voto, um segundo sargento do quadro.
Art. 196.0 Os abonos dos vencimentos
das praças de
pret do quadro das casas de reclusão e das praças reclusas, serão feitos pelos estabelecimentos.
§ ullico. Exceptuam-se
d'esta disposição as praças que
pertencerem
a corpos não sujeitos ao ministerio da guerra,
;1S quaes continuarão
a ser abonadas por nquclles de que
fizerem parte, ou a que se acharem addidas, enviando as
auctoridades
competentes,
ás casas de reclusão, os vencimentos d'essas praças.
Art. 197.0 A importancia
das despesas
miudas e dos
pequenos concertos deve ser paga, no fim de cada trimestre, pelos conselhos administrativos
dos corpos a que pertencerem os reclusos, em vista das contas enviadas pelos
commnndantes
das casas de reclusão.
Art. 198.0 Nos archivos dos conselhos administrativos
das casas de reclusão das 1.a (> 3.a divisões militares, haverá os registos que forem n scessarios para o serviço do
administração,
escripturação
c contabilidade,
como se preceitua para o deposito disciplinar no § unico do artigo 162_l'
d'este rcgnlamento.
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CAPITULO VI
Transferencia

de reclusos

Art, 199. o Os commandantos
das casas de reclusão participarão para os corpos os dias em que os reclusos são
abatidos ao efícctivo do estabelecimento,
quando condemnados, a fim d'aquelles prepararem
e remetterem ás estações
competentes
os respectivos documentos de transferencia.
CAPITULO VII
Disposições privativas

da casa de reclusão da 1..' divisão militar
SECÇÃO

Remoção

doa presos

UNICA
em carruagem

cellular

Art. 200.0 A conducção de presos não somente entr
o palacio de justiça militar c a casa de reclusão da 1.:1 didivisão militar, mas entre quaesquer outras estações, que>
sejam determinadas
pelo commandante
da 111 ssma divisão,
será feita em carruagem
celluJar.
§ unico. As carruagens cellullares e material respectivo
estarão no palacio de justiça militar a cargo do promotor
de justiça a quem se refere o artigo 204.°, coadjuvado
pelo guarda do mesmo palacio.
Art. 201.') Para os serviços do conducção e limpeza das
carruagens
cellulares, a 3.11 companhia da administração
militar destacará duas praças escolhidas pelo seu bom comportamento e aptidão para o serviço.
§ 1.0 Uma d'estas pmças será 'J1II11'cgada COl1l0 cocheiro
e a outra como conductor, in .umbido dn vigilancia dos
presos durante
o trnnsito, Rendo tnrnbem amuos encarregados da limpeza elas carruagens e dos respectivos arreios,
e ele coadjuvar o guarda do palacio na cons t'vllçfio <10 material destinado ao serviço das carruagens
cellulares.
§ 2.° Alem dos serviços indicados no paragrapho
anterio!", as mesmas praç:ls terão, também, a seu ellrgo o tratamento do gado, pelo que perceborão
a g"rlltit1eaçlto de
jO reis diarios, por cada solipede q ue lhes for distribuído.
Art. ~02," Quando tenha de funccionar ao mesmo tempo
mais de uma carruagem
cellular, () quartel general fornecerá as pra~as dos corpos da guarniçào iudispensuveis para
este serviço.
Art. 203.0 Pam o serviço ordinário de atrelagem das
carruagens
cellular s serão destinadas,
da H.a companhia
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da administração
militar, trcs muares escolhidas pela sua
docilidade e robustez.
Art. ~O±.o O promotor
de justiça
nos conselhos de
guerra, que for mais gmduado ou mais antigo, e na falta
d'este o outro promotor, superientenderá
na execução de
todo o serviço das carruagens cellulares, respondendo para
com o general comtnandante
da V' divisão por quaesquer
faltas ou omissões que porventura
se dêem.
Art. 205.0 As praças, que não convierem ao serviço pelo
seu ir!' guIar comportamento
ou falta de aptidão, serão pelo
commandanto
da 1. a divisão mandadas recolher ú companhia ti, que pertencerem,
sob proposta do promotor dejustiça.
§ nníco, O mesmo se praticará com os solipedes, sempre que se reconheça não satisfazerem
ao fim a que são
destinados.
Art. 206.0 O conductor, ú entrada c saída dos presos
das carruagens
cellularcs, requisitará
dos commandantes
das guardas dos cdificios, o auxilio n iccssnrio para que os
l)re::lo~ se não possam evadir.
~ 1.0 Depois de cada preso entrar na carruagem,
o
conductor verificarã se a porta da cella fica devidamente
fechada c só depois permittirá
a entrada de outro. Recebidos todos os pr-sos que a carruagem
deva conduzir e
verificada ti, seguran~a d' esta, será então dispensado o auxilio a que o presente artigo se refere, seguindo a carruagem ao seu destino.
S 2.0 .ldenticas precauções se tomarão quando os pre!lOS saírem da carruagem,
devendo ser recolhidos um a IUU,
011 na casa de reclusão,
ou nas prisões do palacio do justipa, militar .
•§ 3." Quando se tratar (la conducção do presos cuja
guarda rlcmnnde prccuuções
spcciaes, o promotor de jUHtiça junto do tribunal ondo se realisnr o julgamento,
solieitaré elo comrnnndantn
da divisão a força de cavallaría
que estiv r em propor~ao com o numero e qualidade dos
prosoO!, a fim de escoltar a carruagem quo os conduzir.
§ 4. o ~ o cao do paragrnpho anterior, a responsabilíJade da guarda elos presos pertencerá
ao commandanto
da (' coltn , que vurificani o cumprimento
do disposto nos
~§ 1.0 e 2.° do presente artigo.
Art. 207.0 O guarda do palal.:io d 'v 'rá participar ao promotor de justiça qualquer deterioração
que note no interior ou exterior das cnrruageus
cellulares sob a sua vigilancia, o bem assim o motivo tl'ella (' o seu auctor, a fim
<lo que as de:;pezas com a rOllovac;r..o ou concerto corram
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por conta de quem lhe der causa, quando se mostre negligencia ou má vontade. No caso de. não haver participado
o facto, será aquelle guarda o unico responsavel pelo damno
cansado.
do serviço de conducção
Art. 208.0 Para regularidade
de presos, os secretarios
do supremo conselho de justiça
militar e dos conselhos de guerra, mandarão entregar ao
promotor de justiça, a que se refere o artigo 204.°, requisição
conforme o modelo n.? 9, dos presos que devem ser presentes no tribunal, com designação do local em que estiverem reclusos e dos dias e horas a que devem comparecer no tribunal.
§ 1.0 Essas relações, com instrucções convenientes, serão, pelo promotor de justiça, mandadas entregar ao conductor ou commandante
da escolta, para serem apresentadas no estabelecimento
em que as praças se acharem
reclusas, e onde o official de serviço entregará
os presos
reclamados, guardando aquelle documento pam resalva.
§ 2. ° No regresso dos presos, aquelle official restituirá
ao conductor ou commandandante
da escolta a alludida requisição, com declaração
de lhe haverem sido entregues
todas ou parte das praças n' ella relacionadas.
Esse documento será entregue ao promotor de justiça.
Art. ~09. o Os presos condu sidos em carruagem cellular
não têem direito a qualquer abono especial de marcha,
§ unico. O cocheiro e conductor terão direito aos respectivos abonos de marcha, quando em serviço fora da área da
cidade de Lisboa.
CAPITULO VIU
Disposiçoes geraes
Art. 210.° Ficam por esta fôrma derogados o regulamento de 25 de abril de 1805 e mais disposições em contrario.
Paço, em 24 de dezembro de 1896.
José Estevão de

=

llforaes Sarmento.
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Tabella a que se refere o artigo 8.0 do presente
regulamento '

Pessoal

Estado

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
16
2
9
1

»
»
»
»

Da patente

151000
15,sOOO

"

l11enor

6~OOO
6pO()O
7~fiOO
6$000
4~500
4~500
3~OOO
4MOO

»
»
»
»

"
"
»
II

-f,-

"

(a) Os servoutcs ctvís, empregados
na antiga cadcin clistrictlll
conservndos
com os veucímcutos
quo nctunlmento
percebem.
(b)

50~OOO
20~OOO
10illOOO

Da patente

Ajlldante do secretario ......•......
Monitor .....................•
, ...
Chefe de guardas ..............•...
Guardas de 1.'classe .......•......
Guardas de 2.'classe ..............
Enfermeiros ......................
Serventes (a) ..•• , ......•.•••.....
F'iel de armazem ..................
Mestres para o ensino profissional (os
que forem necessarios) (b) ••.••••.

.asstm

mensal

11'l.nior

Commundante ................•.•.•
Segundo commaurlaute ....•...•....
Adjunto ... , .... , .....•...........
)Iedico .........
" ................
Capellão ...........
, ..•. '" .......
Secretario ............•.......•...
Estado

(1 ratlflcaçâo

Soldo, prot
ou ordenado

de p reshl io militar

<lo Santarem,

seríio

O. mostres, 80 forom mililltres, perceberão
o prot a '1"0 tiverem dire ito e bem
lima gratifil'ação
meusal <lo 7í!500 réí s, o, se forem civis, nos termos ((08 rcs-

pecuvos contrntoa.

Paço, em 24 ele dezembro de 18%. = José Estevão de
Moraes Sormmio,
José Estevão de Jloraes Sarmenio,
Está conforme.

o director

geral,
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Tribunaes militares
Supremo conselho do justiça militar
ritorial da L' divlsão militar).

(ou •.. conselho de guerra ter-

}<' ••• , presidente
do supremo conselho ti" justiça militar. ou F' ... ,
presiclcnte (lo ... conselho de guerra, 011 P ... , auditor do ... C(HI'
snlho de guerra, etc., requisita do commnudunto da vasa dr>reclnsào da 1." divisão milita!", que sejam mnndudus aprcseutur u'estc
tribunal, pt-Ias ..• horas da numhâ do dia ••. , ati pra\"a~ coustantCK da seguinte
relução.
Supremo conselho de justiça militar, (ou conselho de guerra territorial) ... , ao~ " . de .• , (lo 1S!)...
(Logur do sêllo.)
O prcaidentv (ou auditor),

F ...

o t .nductor da carruagem ecllular cntrcgou n'estu casa de reclusão, 011 ".,
08 I)I'('SOS
constantes <la relação i:!llpr:t, com exc('p<;ão
do soldudo "', (lUC, sendo absolvido, foi inundado 111,r cm liberdade,
conforme copia authcntica do despacho, que me foi entregue pelo
111(~SmO coudnctor.
Casa de reclusão •••
]!'•.•

Ofliciul de erv iço

I

t

•\.

.

