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31 DE JANEIRO DE 1906

ORDEM DO EXEUCITO
(1.>Serie)
PUblica-se

ao exercito

o seguinte:

1. o - Decretos
Swrlaria d'esude do. nrgocios d1 guma-:i. a Itrparlição da dtrt'rção geral
da cOlllabilidade publica
Não tendo as necessidades do serviço permittido quo no
exereicio do 1904-1 \)05 a força cffectiva do exercito 80
l'C'stringissc ao num 1'0 de 2;}:OUO prtl\:flS de pret (ltlil differentE'l:! arma, para qu ha verba nuctorisada na respectivatauclla das despezns do ministerio da guorrn ; com funda"
mento no § unico do artigo I." da lei de 2-1 elE' novembro
dc 1\)04, que fixou a força do exercito cm :3ü:OOO pra.ças, s -ndo licenciadas todas as qll~ pudesscm ser dispcnsauas , 111 prejuizo do serviço e <la illlôt!'llCC;:Wmilitar;
c
no. termos do prt:ceituadu!lo
~: 1.0 c 2.° (lo al'tip;o :l2.o
(la lei da recelta c li peza do estado para o exercício do
I \)04-1\)0.\
datada de :H de novembro de 1!J(l·l: hei por
bem <Ictcrminal',
tendo ouvido o con olho (lu mini tros,
(l~lC no mini. terio
da fazendu, devidamente
l't'gi~taclo na
(hrcc~ão geral da cont bilidade publica, sl:ja alH,'l'to a
favo~' UI) mini. terio da 1;11 'Ta um credito especial pela
quantia de 20H:flOO 000 1'1Ii.., com applil':t<;ão ao pnglllllenLo
<los vCll('ilUcllto'
t' outras
(Ie. P' zn j:í liquidn(lns, resultante.' do maior num 'rI) <lo jll',Ir;as de Pi" ,t <1a (!ttli I'l'nte~ arlIlas .qno estiveram
lia l·ff,·ctivillu(lc do L'l'vic;o duranto ()
I'l·fll'Hlo e."crci 'io: d \ elido a indil'ada
Olllln:t PI' distl'i"
Ll~it~a pelos cnpitlllo
:trtigo ela ta1)\'lIa (la <k 1H'7.:tSdo
!UlUlat rio da gu l'1'1l. pnl'll o 'cl'cicio ele H)O1-1 UO~), C(JIl-
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forme o mappa junto, que baixa a signado pelo ministro e
secretario
d'estado dos nego cios da guerra e faz parte
do presente decreto,
U tribunal
de contas declarou achar
st cr dito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros e os ministros
e secretaries
(1' estado dos negocio. de todas as repartições assim o tenham entendido c façam executar.
Paço,
aos 2G de dezembro de 1\)0;-), = HEI.
José Luciano de
Castro = .Eduardo José Coelho =.A1,thur Pinto de Miranda
Monteneqro
lIfrmuel A./limso de Rsp"l'flueim=
Seba tião

=

Tellee = Jlfllll1l1,l .11Iionio Moreir« JuVillaca = D, João de Alarcão
Velasque» Sarmento Osorio,

Custodio de
nior

SOMa

Antonio

Edllll1·do

ell\ dIHtribnif,)i\o 111\ SOJIIJIII\ 11(' 269:;)00 000 réls pelo
IIi11'('rl'nl ('lo; cal,lt ulos e nrtiguM 111\I IIh" 111\da 1!t'slll'1.a 01'111"aria
do mtnlsterlo
da gn()l'I'l\ 111\1'1\o excrcicío
de lHO!-lll();), a

)1111'))11

que se rerere

o 11('('1'010lia preseute

data
Impor!

Por urtigos

nelas

Por cap itulos

- - ----------- ----- ----5.0 11.0 Vencimento
dus praças dos C01'·
pos dss ditl'el'entt'
armns ... l!I;i:OOO~OGO
» 1~.0 Despesas de material c diverSl\S dos ditos corpos, .....•
,
:3::)0(1~OOO HJ :500 000
7.° 18." Despesa de material
e diver 'as
dos serviços de admiuistru« o
militar o dos hospitaee mili-

turca e civis , .. , .....
•o

3:500

OO

(I

11." ~7." Forneciineuto
gl'I1S

""

0

..•

"...

HOIllHlIl

Pa\,o,

('III

~(i

(]P

SOlllj(t 'l'rlles,

d

'II

:l :000 000

IIlnn·hll C tl'lIl1 -

portl'8 tio praças
, .•
;32." Luzes nos ('orpos dI' "HIII'O' . .
:l7." D08)Il'ZaS diH'rsas O illlprl'Vis
tas, . ,
,
, , .. , , . ,

d io de

!l:0 O~()OO

do pito ( forru-

•...•.••.

12. :ll.· Gl'atific'n~ito d '
»
»

, .,..

2 l , Despesa co:n 1\8 eurrei 1'/1 s de
tiro (' I\ll'l'cil'ios du tl'opa~...

•

'I

:000 0l'0
2:[,00 000
,
(j:OO~OOO

•• , •• , • , , i ' , , . , , , .• "

ZPIIIIH'O

(Il' 1\)0;),

2G:,,()()~OOO
2G, ::,00 (
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i1'c~lado dos 1I;':'II(ill~ (1,( guma- 5,a RI'l'arli~áo da dirl'cção gml
da clIlIlabilidilllc publicil

fundamento 110 estabelecido no artigo 20.0 da carta
iom
<le lei (la receita c despesa do estado para o exercício
de 1 \)O-1-1\JO'), datada
de
ele novembro
de l\J04., e
confurmo o pr ccituatlo
I\OS S~ 1.0 e ~. o do artigo
;~;:l.o
da me. ma lei: hei por bem determinar,
tendo ouvido p
COIl elho d ° ministros,
cpw no ministcrio
da fazenda,
dcvi(l:lIJ1Pntc registado
na clireq'ito geral da contabilidad\.! publica, seja aberto a favor do ministerio da guerra
um credito c, pociul pda quantia de 1:fJÜObOOO róis, a addieionar:í
onuna de 12:0U06000 róis uuetorisada por de-C1'l~t(J:; llP 17 de outubro
de 1!J()J () :31 de ago~to li 17
de outubro elo corrente anilo, com npplicação ao pagamento da d 1 'lH'za liquidada com os subsidies de marcha
e trHIl, porte de officiaes c praças de pret elo exercito
cmp)' 'gadas em serviços nâo determinndos pela exclusiva
conv nien oja do ervit;o militar;
devendo os respec-tivos
dOCIlIll('lltOS
110 dcspczn
, °1' classificadná no capitulo 7. o na
conta da de peza oxtruordinaria
do miuisterio da guerra,
referida ao sobredito exercício de 1!)O·l-I\JO;).
O tribunal de contas declarou uchar este credito nos
terlllos de er decretudo.
O presid nte do conselho de millistJ'os e os millil:itros
(0
• CC1'ltario
(['I'stado
dos Ilcgocios de todas as l'l'partições a sim o tenham 'Iltcnclido e tilçalll executar.
l':u;o,
em _') ti dCi\ 1111>1'0 dtO t DO;)o = ln~l. José Ludl/l/O de
CIl 11'0
/fJduurdo José CIJI.f!IO=.h,tll1ll'
Pinto ele Miranda
.Montel! !l"U
.Ilwwd
Aj)illlsu de EspiO !Jueim
!3ebastitio
CIl"todio d, Sousa 'fi l!IS .JlIul!lu1 Alltll1liu MUI'(!i1l1 .Jllnior
AII/ollio Hdu(lI'dtJ
Villaçll- lJ. JUlIO de .lllar('((o
Vela qlLes 'm'l/tento U.~o,.i(l.

~'*

Secretaria d'estado do Deó"eios da K rrri-a.a
Ilepartição da t1irecçro geral
da cUIII,lhilitl,tdl' l'uhlira
t rlllO do artig')s ;,7.° e ;)H.') ,lo rc~ulllmcnto geral
o!ltabilidadlo
publil'Ll <ll' :H de agosto 110 1 '81, (' cOIlforme u lJl"c itlllldll IlIJ HlÍgo ;l~.o, SS 1." o ~.o, da lei da
100C ·ita
di' pcza du (J tado para o l!.'PI·dcio
de I !JU4H)():) , datndll tI. :! ~ II !I0Vllllb,oo (IP 1\JO 1, I;JIll vigor !lO
exerci iI) de lUO:>-lUOü 19l1Uc!\) o disposto JlO artigo 7."
,.:0

~a.
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da lei de 3 de abril de 18% c portaria d 27 de junho de
1 \)0[>: hei PO)' bem determinar,
tendo ouvido o COIlHL·lbo
de ministros, que no miuisterio da fazenda, devidam ente
registado na direcção gerul da contabilidade publica, I'tja
aberto a, favor do ministerio da gu .rru, por couta dos
fundos prov nientcs da remissãc do serviço militar, um
c-redito especial pela quantia d ~ 4\):500,000 róis, liquidada
c não paga no «xercrcio de UJ03-l\)()4, "01'1' espondcute ao
encargo de juros de f> '/2 por cento ao nnno da 1..' . -rie

do emprestinio de 4,f>OU:(J006000 róis uuctorisudo pela
lei (10 ;W de junho de 1 !lO;}, para aeql1ü~i~lw de armam nto
lIma o excreito ; devendo a dita importancia d 4D:fl(l0 'O U
réis s r escripturada
como r c itu do e tudo e ela sificada
110 capitulo
ti,o na conta da dcspcza extraurdinarin do ministerio guerra relativa ao C01'1' mte xercicio d 1UOi'>-

iooo.

O tribunal
d contas declarou achar
ste credito nos
termos d ser decretado.
O pr ssid mt do eons lho de ministroa o os mini tro:
e sucretario»
(restado dos negocios de toda II),; rcpartiçõe·
a 'sim o tenham entendido
f
façam executar.
Paço, em 2G de dezembro
d I !JOf>.
HEI.
Jo~(~ 1,lIcia11Q
de CWd1'O
Eduardo Josri CtJIIlho Arthur Pinto d.l .Mirauda MOlltene!l"o,
1II1l111ul .A/Jimso de RSJiI'("fllll'il'{{
SI'baêiião Custodio dI> 1:)OIlSU, 'I'elle« = ft!lIIl1Icl A I/tOI/;O Xloreiva
.Juniol'=Antollio
RrI'I(J?'du J'iIl((Ç(A
n. .I0tl0 ele A!lIrnio

relas'luclI

Srmlaria

Ollo1'io,

8a/'lIIl'nto

d'rsladll do~ 11I'~(lWI da guma- :i,a Repartição tia dlrccçãll gml
da Illulahilid'lllt' jlllhlír;l

('Olll
func1am('nto !lO tlisposto
llll Ilrlig-o
~~),o, ~ h,o, tI,
lei dl' 1:~ (lo lIIaio dI' 1S\)(i, 110 111'1ig-o I, o <lo (l('I'" 'lu ('Olll
for)a de l('i (11:11II dI' outubro
d 11101,!lH lei (II' :H ti
tlllll'<>O (II' l\JO~ (' nOI:! 1.1'J'IllOi! do lll,(,(,t'itllado
no artigo :~:!.o,
1," (' 2,", dlL ll'i (la 1'1'(' 'ita ( dt'IiJl za do ('stHdo )lI\J\l o
C.·('J'cicio ti 1 !JO 1-) !lO:>, (llltllllll ti" :! I (Ir. !lO\' 'lIlb)'o d
1~l04, l'111 vigo)' )lO ('xt'J'l'i('jo dt' 1!)(l~l-1 !lO(j \'gll!l,lo ()
qlH' dispõe
() at,tirrn 7." tia l,'i 1111 :\ (1, IIhril d(' I !lll
porturia
<i (I 27 dI' jU1Iho dt, 1!)U;): hei ]lO I' 1)( 11\ dei rmilla!',
tt~!lllo ollvido
o ('011 ,lho ti' lIlilli. 11'0 1)11' 110 lIIi!li •

~*

h'l'io

da faz\'IHla,

t1l'vidal1lC'l1l1

mI da contlloilitllltll'

JI"hlh'a,

l'I'gislllllo

!lll

::H'ja IIhl'rto,

llir
}ltH'

'('~"W

g -

CO!ltu

dus

onr»cr

DO EXER '1'1'0 N,o 1

fundos da remrssno do serviço militar, 11m .rcdito 1;', pedal a favor do mini terio da gll 'l'I'a pela qunntia de
50:0()O 000 réis, com applic1\1;ào ao pagalllcnto da t!t' p za
que se liquidar com a ucquisição de maehinas ti SUlIS instalh\,oc na nova faorica de mnt ria I de gu rra em Braço
d l'l'ata; dev .ndo
I'C poctivo
docurn mtos de dCi'>pl'zll
.er ela,', itieados na 'OU ta da II sp zu extraordinm-iu do ref rido Illillist 'rio da gllerra relativa ao corrente
x ercicio
de U)(J;>-lUOG ub a Bq;uilltl' rl ign~l("ii.o:
Capitulo l1.°-l)esp
Z:L com a :unpliu.ção do arsenal do
xercito.
() tribunal de 'ontas d dar u achar
credito nos
termo cIp r d ')' tado,
() presidi nte do cons lho de mini, t ro
os ministros
'cl'l'etario. Ir tudo do n ·gocio.' d todas:tH reparti\(ll'. as im () tenham
intendido II façam executar. Paço,
rn :!(j de d z 'moro <1. 1H()~>. HEI.
.Ju,~é Luciano cip.
CaSf)'()
8duw't/o José {'utlllO
{diluI'
Pinto de Jfirand« .1lrmff{lIf'!Jro = JlllllU 1 A.Dêm 'u de E'\jlre.'1l/eiru
Seba. ti,io ':uslflflio rI" 'ou. ri 7i 1/ s
MlI1!11cl .Antunio Morlim Jllllio/'
Alltollio RdlltUdo Villr(l'a
D. Jutw de
Alfl refIO J ·ela'~'l/le. ({rm IIfo V 'ul'iu.
I)

=

=

=

=

2. o

-

Portaria
da ~uma - Dirrcçl0 grral- 5.a Btparli~áo
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Conllições geraes para admissão ao ccncurso para o fornecimento de accesseríes do fardamento, artigos de lata e para pequenos equlpamentos, unudeaas para a manulactura dos unlíermes e calçado para u o
do exercito e di guarda fiscal durante o pCl'ioJo que decorrer de 1 de
abril de 1906 a 31 do dezembro do 1908
Concurso

illimlt:ulo

Artigo 1.0 P(,lll'rITo svr ucceitcs para o pr sente concurso
todas as ]ll'OpO ta. (1'1\1 sat i~fn~aUl :'Is ('onlli~ões fixadas 110
artigo :J. o
nns propostas
Art. :?o O" concorrentes
dev mo apr'
ntar,
nn uma,
das s~cJ'et:II'ias rlo cOllsl'lltm; administrativos
})(,I':1l1t o'
qual's o rcnlisur o conuurso , os scgnintce docum ntos :
1. o Proposta cscri pta, clnborudu cm couformidnde
do modelo junto ÚS l'rcscnt·s
condições,
indicundo :
a) ..~orne OH firma c o locnl ond o proponente
'() cerce
a sua industria
OH connuorcio
;
b) A quuntidade do IOtl'H pretendida, expressa por modo
claro c preciso, pOl' extenso II depois vru nlO'lll'itllllo,
cm
emendas,
rasuras
ou ontrolinhns,
com de igna!,':w da numeração dOI:! referidos lotes ;
c) O, }lJ'C<;OScm l' ',i, uIT'-reeidos por elida unidade para
licituçào , cl('~i:;lla(1a na 1'()Ill}losi)ão dos diffl'J'l'nks
lut s a
q1le sê refere-m o artigos
.~,o, ;),0 e Ü.O do cnd rno de
encargoa,
devendo ser considerndus
: como uulla, epwlqll l'
frnt'~flO (lc prl'~o alcm do dCl'imo do real,
c eUlllU \'alida,
a quantia
escl'ipta
]lOI' é_"tl·n·o,
se llOlIn~r di\ l'g neia
entre l,lla e a PS 'ripta
'lJl Hlgari mos.
2, DCl'!ar:1l'11O (le ter lí(lo ou lIau 1.'01\1 ra ,to ti fornecim ntu. on d'l'\"i\Oll com o 'st;l<lo, qu 'I' individnalm
utc,
quer l'1Il soci(',lll(k
('om nutr(·Il!.
:l." DOC1lIllC'lltO qlw pro\' a(,ltar-, t' dcpo itada na CHi- a
geral
d (h'p()~ito
OH imas filiac',
:1. ordcm do l'on 1:'1ho
a(llllillistrativo
1111' (('Ilha (lo pl'('sitlil'
:i atTI lllat li lO, a
cal1)âo (la re pon ,lbili(l,lde
l'OlüI'altilln
pda nt1mi .LO ,,0
conClll'SO, pot!p!l(lo, ('OlUtllllo, n apl'll cntaljllo da propl'll\
C/lll~i'U
nl,stitnir
o (lOC'llllH'llto
fpli.'!'i(lo.
~ llnil'o. (1a<la eOIlI'lIrl'l'11t1 apre entar:'t tanta
prop!) tn
di ti netas quantos os '''rllpos a <iII }J"rll'IIl'('r lU ot! 11I,tigo'
sohre (llW ]>rt·tentl,·r licitar, dc\' 'Ilelo (tula IIIll li lIns
rCftll'il' • 1,_'elU i\'amcntc
a artigo::! do 111 lUO grupo,
<)

1.' Sene

ORDE)! DO EXERCITO N.· 1

7

A rt. :3.0 As sociedades auouymas, alem dos documento exigido
no artigo precedente,
apresentarão
mais os
seguinte' :
I. o Declaração (la respecti va direcção, devidamente
10gali ada, da qual const o nome da p(!ssoa que, sogund«
o estatuto
da oci dado ou (1-Iiberação
da dir 'e~ão, tem
qualidade }>:lnt intervir no actos da arrematação j
~.o
'l,,,titiC:1I1,) do JUIz da l ." vara do tribunal do comnrercío ou do juiz rle direito da comarca onde estiver estabelccida as' de da 'oei"llullp, de que esta não está em
fallencia n l1l m lifJuitla)ão social.
Art. 4.0 A soeiedades em nome collcctivo, em commandita ou por quota: upre entarão os documentos t'xigido nu artigo 2.°, e, com re 11 ito !lOS dir ctor s ou gerente
ela ociednde, na pa~te respectiva
ao n." 1.° do
artigo :1.°
Art. 5.° ...1'; t) deverá SN' feita proposta com preçot! distinctos para o fornecimento
do mesmo artigo, embora
. t forme lote
diver os i se, porém, se fizer, aómente
s r:í. considerado
COIUO
applicnvcl a todos estes o Jlre~o
inferior.
AI·t. ti.O ...r nhum concorrente pOli r:í apresentar prnpo •
tas ~1I1 mai d UII1ft <Ias "raças (pie siumltancamento
S
reali arem,
01, p na d\ to lias elh s serem excluídas lH la
connnis . () sncarrt g1l<1n d proceder ao apuramento do
rcsultndos obtido na pra~'as simultaueas.
Art. 7.0 .', () ~erito adlllittidas
as propo, ta que conticlanslllll 1'< trictiva, rei'\olutiva Oll t'xe~pn te admi si veis as propostas

artigo 1 (i.o,
}lrOpo tn.

Art.

] 0,° Ar;

dii:!pol:!ic;uUH

Pl'()po~ta!:i

cinda 11Oi:! avisos
lucrado, devendo
l'HI,'1tU:
11.0S

••

«Proposta
')

()I'g'anisa(la~

na .onfurmidud

das

hemo 1'lltl'l'g'IH';', até ii horn anuundC' arremutnçào,
em cuvnlucro
f 'e1t:Hlll e
111\ fal'e nuterior couter a l:icg'uin(' II,·da·
lHO'l1
u j'U)'II('(' in« 1110 ri, ",
/UII,',
C01I1 (I,

pr<'t'C'<1('ntt'l:!

1111 CfJ/ICIt1'811

lllll'!t

d«

[ornrciuieuto

IIc(,I"~,\(I/'iu,'

de

,II' 111(11) 1,11 ("r/irlO,' 11111'((flUI/ir/lOS
C'lIll})(IIIII'lIfo8)
ou (n,il,,/i'ZII,\ 1"/1'(( II (//(t1IlI,IiIC/IlI'11 dI' IlIIi/o)'.
mes) ou. (a1Iil')'c((fufi), d, stiuadus ao I'J'I'/'( ita UIl li gllllj"(IIIJi~-

jill'r!Wl!fllto,

011 (lIIt;!l0"

cal •.
~ unico. AH f!1'0P0:-'(;IH :dllldi,l:l,
I' rcspectivus
('all~'ol'l:!
poderão
ser cnvinrlns
}I<,I() l'olTl'io,
II, vidnmvnt
• J't'gi.tllli:l,
dirigida»
ao ]l1't'Sitll'lltl
elo l'e'RI)(\(!tivo conselho .uhninistrntivo,
at,\ ii VfoR!)('1'1l ela clata elo ('OIH'UI'''O, ma,
'fll '1\1!
a demora na 'lItl'l'g'1t po!;sa acr Illll'gada para funrlnmunto
de qualquer
I' (']:1111:11'110,
1111

('1\111;1\0 111'0\'1,

orla

AI't. 11," A

l'alll'()l'~ pl'O\'1 sorin para .1'1' admittido ao
<111<\(':>qll('1' q\lll l"Pjalll a qllali,laejp
e a qunntidade dos lutes <)11<' os con 1'01'1'1'11!.t' prd, nrlum , , 'no II
f)UIOOO réis, po<1('11110 118 1'1' pcctivaa importnneias
,1'1' Pll-

('OJlI'\1I'RO,

tl'l'~III'H
aos rt'H(ll'cti\'o.
l'oll~t,111II ndmini trntivos 011 (I
positadns
na ,,:ti.'a gNal
,h, dl']lo:-;itOH ou uas fili I •
»oclcl':lo, tmnlll'lll, :1:-; (',,\lÇIl\,,:-; 'e!' I'l'pn' f'nÍ<ltl:t:< • III dinltl'il'o 011 pelos tH'gllilltp
titulos ,lo (',,(aelo OH gal'flnti(ln,
J>pJo I ~tadll, 1'11110 lle!oH:tO portado)',
telldo, u cp' f"l' 10
de (,()lIllOlI,~, illtal'llls O~ II:tll \'f'lIc'ido ;
Lptl'[I do til 'SOIll'O, clivilla 1I111'1t1:lnt i
'l'itlllos
da divida pllblil'l\ Ilul'tllllnt
;

()hl'igll<;()l's

do bH1I1'o dI' l"lI'tllgal,

()hl'i<rllt;ol'

da l'Olllp:lllltill

,lo

"Ia.

lahlll'l)

'o

illll<"livll
I'Ol'tuA' I;
1I1lCIOIIIII 1I111'.UllfiI!'

('hrigat;o,
llu li }lIH' 1'(')lto elo bUli 'o
rino.
~ I,o () va 101' do, t it 1110.
1'l'l'ido!.l por 1'11111',
II
ní
e:tII'\llado
111'1:1 1'0(:11':10 IIflit'ial
qll( ti"l'I'l'IU II.L \
do
dia I'IIl <t"l' o (h·po. ito I ..('ali III'. A h,tra elo
crllo
I'Po "bi,la
}H lo {'U \';tllll' lIol11illlll.
~,I'lt dada :to pl'OjlOlllllt
1I111a 1'('1111111 (' III () 1111lJIl'l'O
de ordem, .lia " hOl'a Il.l IItr"g-a d \ lia prol'
III
in.li('IH'al) da illlplll,tlllll'ia
(ln II" titlll"
I qlli,
ai 'lItL
l'l bi,ln , (~I(:tll,lo II prop!) ta hajll Riclo 1'1'1111 ttic1n )('10 '01'rl'IO, i,l!'n ti"1I d. <'Ial'IH:IIl' • ('1:," li. itll no "I·"j ( da l' ,e 'P\,l () Iljll't' ('"tuelo p 'In di fril,uil!or
pu (,L

om

* ~,"

1'.-

1.· ..' 'ri..

()lmE~[ ))0 E.'ERCITO N.· 1

!I

. ;;.0 () acto da ndjudicnçâo
provi 'oria liberta de qU:lPS"
qll 'I' fl'pon. ahilid» les os prupouentes
a ([lH'm <,lia não
h.t.i L IIpl"O\' .itnd«, pelo (1\\ a importanoia
das ruspc-ctivns
CHIt<,:U('
III!' ..Por. I) r .stituidus
logo f{lW haja conhecimento
do 1" III tudo tinal.
1

Art.

I ~. U \b 'rl

(lo for-

:t

d'

das propo tas quo contoprnpl'jo
('0110

acto ;
'JlI!Ja PfIl

!.t'I'I!IOS

!\'g-al' .

ver-

nas
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ORDEM DO EXERCITO

N." 1

1.' Seríe

que será prevenido pelo presidente,
em voz alta, na oe 'asin.o oppcrtuna,
§ :Lo O pr sidente farú, seguidamente,
declaração
em
voz alta do preço minimo ollerecido pnl'a cada \1111 110
lotes, e dos nomes dos respectivos
PI'OIHJIl'1Ite8, ae .rescontando qu a adjlt<bellçilO provisoria t:\l'r:\ elfectuadn pela
counnissão
indicada
no annuncio
(lo concurso,
a qual se
reuni I';\' 1\0 edifício da oflicina I' deposito dI' fardamento, em
Li81JOa, no dia 1 de março, pelas (h'h horas da. manhã,
§ 4.° Findo o ado, será ufíi: ado CIU logar convoui nte
do edificio , aonde possa ser cxuminado, durante tre dia",
pelas pl'ssons que o desejarem, um IIlllppa nssignado pios
membros do conselho, contendo os ultimes pn.:(·os ofl'l'rccidos pOI' tonos os ('OIH'OIT'I\tes. Uma ('opia (re u: mappa
scrri rcmcttida
inuucdiutnmente
ao mini terio da gn rra.
§ ;),0 Do o 'eorrido durunte a. sessão, "t'rá segnit!aJlH nt
lavrado auto em papel commum, q'H' ,'pJ'<Í enviado em . arta
de ollicio regi tada ao director da of1i('i na e depo ito de
fardamento,
junuunt-ntc
com um duplicado
tio m ppa a
quo se l't'ft'I'c o paragrapho
pl'ec('d mtc, e as projJo ta e
mai~ dOl'ulIll'ntOl:;
apJ'('1wlltlulos
jlc'lot< COlll'OJ'r nt . E te
nnto,
ainlla qllP ~(' lllW Ilpre"plll"JlI
('011 "Jl'r 'I1tt' ,
!:tvrado, III I1cionando-s(' '8" filcto,
Art. 1 LO A uu.elll'ia
dos proponente
li·
cita\,'fl.o nã.o Il1lnulla OH dil'l,ito;; ou d '\('1'1.' que
h:~j:l.lll ('ontralti(lo
lH'11l fitdo
dl' haverl'1II lI!,r
'lItado'l
l'C'spedivas pl'0Jlo"ta.
e ('/ln 'III' e ~ido jlll!r:1I1o
para S(>1'1'1ll :,I!llIitti(!os .í :tIUll!lil'It<;:w,
§ 1I1lieo, Est.a dispo. i~ão 11«0 pJ'l01111icn, P0l"'!ll :l
cll~ã() <lo dispo III 110 :tl'tigo 1::'0 (' 1'11 p·lr.I"";lph
Art. 1f>,o 'l'o(l/ll! II;; qlH'OItõCll (' d 'mais ltlci(!'lltl'
t. UOI:! 110 dl'('())'I"r (Ie quatqllf'l' <la c ii, do ('fllltlll' o ~ •
rão l'l'solvi(lns
pOl' III IÍlJl'Ía d< \,otl), pdu' I' p ,('ti ',)
con t'lho :t(!ministrativo
, lIã., 1'()(!I'IIC!O II
'I' n(liu(!
Otl intp1'I'()JI\pi(la !'Iob q\llllq\ll>I'
flllldalll 'Hlo.
§ tlJlil'O, OH III Illbrll
do eOIl l'lhOl, (llll'IUI
ses. ,w, n:~o podl'l':'o :IÍ'm,tHI'- é (h .da t'ltI 'I"

li 'lU',

na

lutJlldit'l\~Ao tlro,1 ol"la

11
de nrtilh 'ria

II." 1, ('av:dlar;a

li." \)

e in-

12

orWEM

DO EXEHCITO

N.· 1

1.' 'crie

Al't, 17,° Na data indicada reunirá novamente a commissão, fasendo a adj udicação provisoria ao concorrente
quc houver offerecido os pr ços miniruos.
§ 1.0 No caso, porém, de se haver verificado nova igualdade de pr ços, a preferencia

entre

cs offcrcntes

l'1':Í,

d -

terminada por meio de sorteamento r 'alisado acto continuo.
§ 2 o Terminada a licitação ou o sorteamento,
o fir(', idente declarará
m voz alta os nom s dos re pr -tivos
adjudieatarios
prOViSOl'lOS e os preços do fornecimeuto a
que se obrigarem,
Art. 18,0 Do occorrido durante as essõcs referida
será seguidamente lavrado auto, ('111papel commum, qn
se enviará ao ministerio da guerra, .i untam nt com a
nota demonstrativa,
e a informação a. <\tll' se n fere () S 8.0
do artigo ;32,0 do rllHull\lUento de l() de novembro do aJlUO
próximo findo ,
At-t. 1!1. o A notifi açno da a(~jndieH<;a() provisorja
'( rá
feita no mais b1'oVOpraso pela commissão qu IlI'l' idir .\
aeesão do apuramento,
nos termos pI' .scriptos Jlo citado
rO~l1lllltWnto,
~ 1,° Us coucorrentea

S{,

deixarão

do ser obrigados

ao

cumprimento dos dEWOI'\:'S contrnhidos pelo fado dI' t ·...-m
apros entado as respectivas prnpostas e auçõ 'S de haverem sido proclam.ulos
adj udicaturios
pI'ovisorim" s,' lhe"
não fOI' comllltlllica,la
a approv:l)'ão ,la a(ljtldica):~
no
prHS!) It:'gal I.l IiI. 'I'('m pOI' eSl'l'ipt"
li tlecl:u':t)í\.o
(!t- de i.,
tencia, fIO' tertllol'! do § 1." du artigo ;~ L" do I'l,r 'I'i(lo
regulamento,
~ ~ o 1)')8 lote:! não nt'l'cllllltatlos
ela I'A logo a (li ta (,Olllmissi\.o eonheeimento
ali llIilli~tct'io da gllC'I'I':l,
AI't. 20.0 A CllllllUissi\o pl·cvC'nil'll. illllll (Iiatlllll 'nti' (lo
rcsulta(los
:LplU'/t(llls os ('on<l4>lho>l<\111' 1)1',· idil'lll1l II IIt'tn
do t'OIWlU' 0, II Hill <!<- qlln pOSSlIllI Sl'r
tituida:i II (' ltIÇÕCil pl'o\'isorial'!
nOH COIIl'OI'I'l'lltl'S
(I110 I\: o hl~j:lm II provI'itado (!/I adjl1(lil':t ':Lo.
Art, 21.° A fOI'IIlH<;tLO do>!('olltl'/Lt'lo!o1(!l'fillitivo
1'1' l(,illisada pl'la cOllllnis~:w 1I('lu'I'tlga(!a (lI' 1t1liliclll' os !'t' ult,Ldos obtidos !l:l8 pra<;:I~ 8imllltallHll~,
Al't, 2~," () regullLllwllto
}lIll'a a fO;'llIa)i'ío 11, ('unt I'actos cm Illlltl'l'ia do a<ltil iIli~trll\i\.() m iIitUI', n JlJ1l'O\'llt!O } ,ln
cital!o (lcCI'elo <lI I (j til' tlOVl'lllbl'O
do IlIIIIO 1itulo, 1'1' r 'I' \.
nos ellsos olllisl:iOK It:1K Pl'(', 'lItl' (·llIIdi,:ot'~.
:;;( crl'tal'ill
rl'PHta(lo do!! 1ll'll'lll'ioH ela l!1It'ITa 1'111:~odl'
I

f'('

•

•

j:\lIPlI'{)

h

de

.M{'/j({ OIl~'(I,

I !HHi.-O

<liI'Cl'lol'

gellcl'lll (ho L, ig-l1da,

r--,

1-)l'1':l1,

,

.J(I.~,' 1I01I)'(lt

d

1,' ~l'l'ie

ORDEM DO EXERCITO N."
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.\l DgLO
(Artigo 2,· d

con diçõ es do concurso)

Proposta para o fornecimento de i ••. lotes com os n,OR
relatlvos ao concurso para o fornecimento
de ~ ..• destinados ao emcito ou ao exercito e guarda fiscal
1!'~... , ropr entarlo pOI'Ii.,.
fabricante ou comme rcom -stabel cim nt» de ti ••• , m ... , concelho
de, .. , di tricto d .,', com domicilio, para. os eft itos do
r ferido concurso
do contracto que venha :L ser realiciant

sado, l'lll ,."
rua ... !l.o ••• ;
D 'l)(li' d haver tornado conh cimento do aviso para o
concur o condíçõe
do dito, .ad 1'110 de ncargos e respectiva: in trucçõe technicas, r gulamcnto pal'lI. a forma.
ç: o cI contracto. em mnteria de administração
militar,
approvado por d cr rto ele 10 de nov mbro do anuo pro.

ximo

111\110, e da .. amo, tras do' padrões

qno servem

do

ao concurso para () forn ciment o d artigos destinados
:\0 f,u'dam into do
xercito 'gllardn, fiscal c a outros IlSOS
militar
,1'L'lntivo ao P 'l'iodo qu decorrer d isde 1 de
abril cl.~ 1UOGa :)1 de dez .mbro de 1UO :
DI·t'lal'o:
1. o (11
m ubmetto a toda a clau ulus
condições
tipuladas 1111. referidas condições de concurso c cad mi)
ba

'P,

d

nl·l1l'gl)., " IlO~ ca os omisso I :IOS preceitos constando r "'ulalllllnto 11(' 1G do nov -mbro do armo pro 'imo
findo;
2,° ( u' tomo Il m 'II cargo o fOl'necilll nto de f ••• lo.
0
t 8 II.) 1. (uu 2.0 011 :~. ) g'1'ullO, l'Olll os n."S :I ••• , pelos
pr('('o
"uitlllllH'litc m 'nciotludo :
Llt

11.°

LoL

11.°

l' ito

'Jn

".

p lo !ln'!;o d,
P lo prr'ço ti
UI.,.

de '"

i

'"

7 .,.

cnda ti
c:1I1a S

dl' 100,.,

(I' iMn propotl 'ntn
tio illtlivi,lll qu r 'prl!

OH 11

I1tar

signntura
a 80 'ieclllcll')

1.' SI rie
3 As propostas
devem BI'I' distiuctns ])'\1':\ o artigos ('011 tn nt s
de e:vh um dos grupoR, espneif andn o pro(lon .nte n'este lo '1\1',
cm ('ada proposta,
qunl o gmpo II ({lll' pertencerem <l, !lrtigos cujo
fornecimento pr .tunrle. g emplo : Acces orios d 'fard mcnto, 011 artigos de lata 011 pnru 1I('']II''1I0S <'qllipanwnto
,011 rniutlí'z
II ra a
mauufnctura (!t' uniformes 011 l'al(: do.
~ Firma do proponente 011 d ~ign (,'ão da 80 icdudo III1QIl) mn,
á • orne do individuo
qUI'
t"1II qunlidnrle
par iutervir 110 fi to da
arremntuçâo,
quando o proponente for lima socivdnd " ou
1iz 1
n'!HPS ntar por procurador.
fi De ign:H;ii.o do gl'lIero
de industria 011 commercio,
7 Declurnção,
por e. tenso c um algarismo,
da impor! ncin do
prrço ofl'ereeido.
8 I)l'eirr!HlI;ito da uuidude
tornada para hnse d licitaç o,

Caderno de encargos para o fornecimento Ile aceessorins do fardamento,
artigos de lata a para pequenos equipamento miudezas pata a manuI

factura dos uniformes, e calçado, desde I de abril de 1906 ate 31 de
dl'zembl'o de 1908
Objecto do presente c'ntlt'rno do r-ncar o
c' nuturezu do furur-clur nlo

tigo .

1.' Serie

15

1

na

qunntídadc

a torueeer

quo con tituem uccessorio
do farlat;1 c para P 'C!IU'IlOS equipnmontos
'lIja composição Ó a indicada

a d igna)'ao dos roep ctivos

'UIIl

..

."

.."um ro d ari i
d ('atl& lot

~

E-

111

IS-

;.-;

tf ntm»
do fur ..
c iru nto
nnuu

01

Ml\xllllO
do t ir-

nto
annua!

l1t'l'h"l

1
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1
Gu

I'ni<;ü 8 dr l:i t'II('Ul'111(111 para primeiros
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N.o 1

1 • Seric

..'tlllwro dd arlig08
li cada 141to

.. ouu-uelntur:

dOI

artigo

I

?ttin ITIl o
cIo furo

t.,

Sõ
,,-

ll{'('hll4'nto

I

l\uuual

v.

Mu xlmo
do rornvr+mento
aunuat

1Grunadeiras
do lã pro·
ta o azul para corncteiros de eaçadores
(pares)
.

r, e

G

8

Grauadeiraa de lã azul
pllra musicos de cu
çadores c para ucompanhia de subaieteucias (pares)
.

2

Granadeiraa
de Iii. oncarnuda
o brnnca
para eorneteirr B ('
rumhores de infanteria (pares)
.

·j5

IPennacbos

7 r.

1[,0

Pennachos de crina ('11carnuda
para arti
lheria .,
.

500

Pennnchos
ele crinu
branca paru caçadores II cuvallo o companhia
de equipa.
gens
.

ti

Pennaehoa
h"!\II('1\

de

!l

187

I

('ada

~

UOl

·100

crina

com tOIH' CII-

curnndo para
d" cnçadores
vallo .. "
I

pares

!'l(iJ

decrinn pre-!
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III para

f)(i Cada W

~0

(Iranarlcirns d lã CIII'·
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I

10
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I
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C'
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2
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2n

I

Pucaroa
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pomada ....•......

I

,
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:12

IGllrfos

I J)(~d:\C8..

IAgulhns
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c rato

5:000

();;I.)O
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I
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f,:OW

ü::!;)()

(' into

]0;000

!,).ro()()1

~Iilhci-

10:O()oj

12:;)()()

'cnto

sem ponta .. 1

)Iam CIII<;lIdo
....

anuunl

,:\taxflllo
do forlH'C'illll'llto

!~:.,(()

3:1 c :34/ Escovus para fa to
35 c :.lI) E COVIl8

nto

lO:(~)O

1Colheres

:1'

I

IIH'-\

:.lI

:l7

I

(L i II h Il dI' pescador \
J (mendus de dez
troa)
.

t

\lIlIlmo
do Icrncrímo

1

para

lFio
,

4

'(

--:--

.. .....

sortirlus (cal"1
do ;!;,) ••..•..

Agulh riros com SOY\!III'

I

Cento

Cento

I

IO;OQO

-.,) I

1'0

§ unico. Nos lotes n." :) e li compreh '!l({ •
cinwnto til' granadcirus pllm Il guarda fi (' II, com 011111111110
total 1I11 II II Il.I nos doi lotes, III' 1:OUO ( o mn 'imo til 1::!;>O.
Art. :>.1) Os artizos miudos Ih tinado para a ruunufactura de uniformes Ht'r;tO di\·j(lido!j 1liH! !'Jt :s, ('uja ('UIlI!'Osi)·i[o 'qll:Llltidllt!PS IlllllUaeS minima c mil. im,l
d ignalll

!lO

(juadl'O

,ruinlu:

1.' Serie

....
.."
....,

..

tI.1 a rt l
d. eadu !t,fO

","aUlf'ro

:é

!!

01

_g

...

::
"oe.

C>

o

'3.
f

•

arll

..' m~n Jaturt\ do

"
;;

~L ximo
oolwJ'''
JI('dnlf nlo

..

e~
,,-

'ii

~~
c .....

annunl

"

O'

:r.

-e

p

-I

40

2.j() Cada 10
I metros

(,nlilo de lã azul f' pr •
t l- m-tro .......
( ..110 de l~ meumuda
2

Gllliio de I ('IJ
da- metr s.
It'

r

lilo de
n lia -

(.!llão de edIl
)'r tn.-m

aluo d
C

tro

I

ma-

.....

nmuB 1
m troa ...•

\

}(j

I

zul c

....

ncnr8 da
branca - me-

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

4n

t'

2

.) (11,1,10
metros

.-

l'

I

1;2~)

:1

Mllço
.)

1

d,'

121'" a
de S
III

1

rI

trile

(,rOSII
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N." 1

L" 'crie

Nlllllf'l'() (1(1 arligo.
41ncada Jure

<>

NOIlWllcl.'l.tura

""'"

tlOII artigos

~

::

Mlntmo
dn for

---I~
I

4G

Botão colcheta
para Jaqueta.

preto
. ....

1

Botão amarello grande
para dólman

I

l\faXhtHl

tio for.

necrmeuto

IlN'iuH'nIO

annual

nuuunl

:3:000

3:760

(j rosa
I

I

Botão amarello pequeno para dolman ....

20:()()()

2[>:000

is.coo

lH:úOO

11ü:OOO

18:!:500

Botllo umarello grande
para jaqueta
.
Botão nmnrello pequeno }ltlr:t jaqueta ...

17 e 1i-

e.oo«
6:500

grande

I

Botão preto pequeno
pllra capote
.

r)o

Grosu

Botito preto pequeno
para Jaqueta.
. ...
Botâo
preto
para capote

lU c

2

Botão
preto
gl'andf'
para jaqueta. .. ..

I B tão grllnde

!

I

I:HlOO

de unha 1

preta ....•........

(

201:()()0

2

Be;~~~t~~:I:~t~~~1~'.I~,~I.'~11

Botilo de ferro

cnlçaa ..•.•.

par»

'" ...

120:0UO

: 50;OO()

(; 1'08

1')2

Botllo de mctnl bI'lIlH.'O
)lara cnl~'1I8....•...

;1;000

;):1

Bot'lo ele osso pam ceroulns ., .•.......•

210:000

:!()();()OO (ho

r)!

Bot»o dI' o so para ('11rniR A ••••••••.•••

:l.!();O()()

WO:OOO

fi[)

Mi
"

:!:7Í>()

Botão dc carr to ... "

G:()()O

i:;,I)()

Botllo dto <,harlllüoj ra

fi:OOO

7::)001

AtR<,aclol'{'8 dI' a!g-od:lo
hruneo d .. O"'J; ('01<1
ngulhdHIl cio Iolhu
de Flllud,'('s .. " .• ,

GrOBa.

I

G ro

1\

I~

I
Grosn

I
O:(Kl(}

lOO;O()O,

I
(,1'0

II

,. Serie
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..•.

..

.§

~

....

'O

e

artígol

·olnt'ncln.tura do

..

~

~
~
~

fiõ

=-

.r.

Co l c h e t e e

[>7

paru
Colchetca
cnl<;1I

f)

)!)

c

M11I1U1o
tio f r..
neclmeute

~I

e

<;

so
I

.a

plirca

PI elo

para

-}Jllre~

de

1

....
~

8U pl:lI~itO

'olchctc8 11." 12, brancos - par 8 ,. , ., ..

/

Colchete
C.O 12, pr .
tos
pl\n' ..... " )

1

Colchetes n.? H;, preto - [lIHCH , ••• '"
)2

;:.!

I'::

velas umnri II.
1'1\' la pr tI\8 ..

Carros

dr-

gorO-lU .•..•

····1

, ....

pret \
1 I)u_
, •• , • , ,

............
( 'IIrro
11°

....

'"

~laxhllo
rio tor-

_'"
_"

.:lo...

IU'rtmrlltu

c ....
;..,

auuual

1

,jO.OOO

[)Q;OOO

Grosa

20;000

:![,;OOO

Grosa

(iO;OOU

7f,;OOO

Grcsa

40.000

;,();OOO

~(l;(l()()

2i');()()O

:!O;OOO

:n;{)OO

40;( 00

:,o;()OO

2();OOO

2rd){)O

Grosa

I Grosa
Orosa
I

!lI linhn

n.? IIi,

't

aunual

I
I

]

1110111'111108

calças -

Colchetes

1;

, umero de artigo •
de eadu 1010

E

-e
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N.· 1

o.'

so,

:iO

li~

rIO

li~

r,no

(i:!;,

fIOO

,;:!;,

tinh \ pr 'ta

",

1

m-

Groea

."'

111')1

10
f)

200 gr.

L" Serle

urtigo
do ca d a lote

11111(11'0 d!1

~~-_.-..._-I
l\lInilllo

)fa.xilllo

do for-

110

Itt't'JIH('lltO

auuun l

To r<;,II1 azul n." 2:.lkilogrummns , , , .• ,
Torçal
enrmez im
2~ - kilogrammaa.

Ar t. (i." As ulpercatns

6G a 0\1, tendo

C:HIa

II

,

[!Ir·

vtu.r-u tc
UIIIlIIl1.1

0,2[,

0,2

11,"

,

0,2

formamo

..J. lotes,

1l1l111(,I':Hlos

de

um como mínimo <le fornecimento

4:000 pa,'r.~ ti como maximo f):O()( l,
Art, 7.° Os lotes ser:l() postos em prll~'a um a 1I1ll, ppla
ordem da sua llUJl1!'I':L\,:lO,
podendo :lO ll1 'SllIO concorrente
ser adjurlicada
qualquer
quautidude
ele lotes.
])a flualidJlde

Art,

satisfuzer

do

I

Il.dig-os

n

fOl'III'('('"

8,0 A descripçüo,
comliçãcs
ispceiucs a qllo .lov m
o pl'OCCS os do v\:ritic:L\,iio a ql1(' sPl'ao submct-

tidos os nrtigns n j>1'pl:ll'n( ados 1)('1" atlj udicat nrio pa ra poderem ser admittidos, constam das instru 'r;ões IIppl'o\'adlls
por porturins rle :\0 elo corrente IIll'Z, qlll' fornuun apPl'n o
ao I))" ente l'acll'l'no dt' PIlC:ll'gos tl d'clle faz 'til I)/\I't ' int grant.
para todos (IS ('O'uito!'!.
IlIlÍl'O,
O ministro da gll rrn I'CSI'I'VIt-st' a fllclll,lad, ti
auctor] ar o cmpr 'go, 'III qllai' (1'1 l' vCl'ilie:wlt'l.! ou anlllyt!('~ de artigos, (los in~tl'llIlIcllt()S 011 pro!;u Oli qu"
jam 1"'l'llta(lofl Illai p rf,'ito , ('m Mllh litllil; 10 (lo quo
eOIl. talll elas I'('~ I'i(la,; iust rIlCl;Õ\' , l!:lnrlo pr!'\ io ('onh ill!ento aos illtel'l'Ssatllls
II'cssa l'csolll\,lo.

*

))O~ luulr,JI'R

Art.

n,"

Os

pac!rÕCR

d(' 1>:1 1 ao pn Pllto
alltlt ntil'lltlos
1'1,1"(lida gll '1'1':1, ( IRrito ri, 1'0 itano
f:ll'llallH Ilto, 1I0lllh
pod )'1 () ••
:ulo8, dI' dll .ilt ti a lodo () t '1U1)!)

qll0.

COn('III'SO, (lC'villalllpn(p

redor
~l'ral (ln sel'l'dal'ia
Ila oflicin:l II Ilcl'0 ito (lu
I'X:llllin:lI!o,
pelo int(ll'l's
da vigl'lll'in do c!lntl'llcto_

c "1I1O~trn)l
scrV<'1I1

~t'lllldl

S

I'
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T lo' o artigo
tom de côr

o padrõ 'S
ctivu
d'·

Do

adjudíc

brio e

eu

repre

entanto

() «ntend I' ('Ol1\' niente,
llu lido r 'pro n tan te,
lia

rt 11111 It;õ
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mtuaes

As requisições
epocl.a do anuo,

não devendo

das

periotlil'IH!

requiaições

OV

ITO 1':," 1

L" .'er·

serão formuladas em qualquer
a suu importnnuia, junu b
all!IUaCS, exceder
o maxun

obrigntorio,
~ 1.()Quando
consumo unnual, rcalisndo durante
vigencia do contracto, vi 'r a exceder () mnximo n'('1I0 fi.'ll(lo,.
o ministro da guerru rescrva':;e
o direito do adquirir II'
artigos que se tornarem nccessm-ios , re 'ol'J'lIIHIo a qualque
dos processos dtl fornccuuento
uuctorrs.ulos
pela Il.gisla\,;l
vigent«, quando o' mljllclieata,'ios não -stejam dt' aecord
em fazer CSS(' CX('CI:>50 d fornecimcn to nas mvsinas condiejões do seu contruoto.
~ 2,° No (':lHO (I> reducção do c(l"'ctivo do exercito, po
teriornn-nte
:i udjudicaçâo,
o ministro
da ~ncrm POdl\l'.
reduzir os minimos, seru dir -ito de iudeumi 'a~'ao por part
dos ndjudicut.n-ios.
Art, 14,0 UIi forn -eim -ntos p riodicos dl'\'ol'illl cr entre
gUCH ('m dilas partidas ig-uaes, por ('flp l·i,~~dI' arti,.;-o ,('011
intervullos de quinz« (lias, peditZl'I\t!O no conjun to o periodo

°

de trinta dias, a «untar d:L data da l'l"jllisic:ho, () adjlldicatario pOlI"r:i ant{ ('ipar a entn'ga dI' todll:,1 oU tI!1 IIlgu
ma das plll'ticlas, sem direito a /intl'cip:tl;:LIlI'OITCSpOlldt'lI
do }Jaglum\llto, Os f()('IIt'('imcntos C\'I'ntwU's !>"dcI'/LI' R
cxigidot; trinta dias dI' pois da dattL d;t 1'lItl'pga ll.t I' '(pli;;i\:lio l'ol'rCsjlondente,
~ 1.0 Será conc di(la toll'I'an('ia ele I por Ctlnlo, p r
lIlais ou pam ml'nos, na totalidade dos al't'go~ :t cntl'I'g'.lr
pCl'iocli('u ou l'vl'ntualmpntl',
Ildjllllicntario
' olJ,'igaclo a pal'ti('ipm', no pra ominimo de trml dias, a rpcllp~ao da "('qui i\'ao,
;1,0 A ,'e(jllÍsic:õcs SC",LO 1l1llne"llllas
pOl' 1I1l1l11l'i('ivi _

*

~,f)

()

*

.A "t, ) ;l," O:; :tl'tig-os n f(lli~ita (los H('I'ão ('1\ h'('glll'S 1181
officina e tI .posito <1" fal'(liLltltlnto, . lllH!O Il tlt'!<pt ZiI d
tl'anspol'tc 110 <JUI' f()I't'1lI forlll'ciclos
por :llljudi('atlll io
com l'('sldllneia illdllstrial ou ('olllll\I'l'cial e;;lalll'llll'ida
f,',r
(ln nova 1Í."(·a da ei(la(h' tln Lish()a, por conta (ln milli _
t.·..io ela gll CI'I'Il, . l ()~ ditoH 'll'tig-os fOI'I'm adlllitt.itlll
,I •
Jinitiv:111t \Iltl', dl'poi!:l ele VHili(':l(lo~,
uni '0, \Hi CIl!lOH di I't!Íei(:.Lo
011 clt' h( n fieialllt'ntoT
toclas II:; tlespl'zas (h· t"a'H,pOl't(, o f(ual."!J 11<'1' olltl'n fil'ar.
á (,ollta dos arlj 1I(licatllrios,

*

• Serie

Art. l ô." Os artigos serão acompnnhudos duma
gllii1
Ie talão picado,
forn 'cida p la ulli inu (' deposito (lo fardamento,
li li
ignada 11 lo adjudi .atnrio 0\1 P 'lo S 'll reresentnntc.
~'a glll:l uCl'igllur-11110: a q ualidadc 1° (luantidado d
'ada 'litigo, () num ro e (lata da J'l'(pti I -ào a que a parida J'l mettirl, di~ r '(1 -ito , e ns demais ilJ(lil'~I~()'s <lu' os
'Rll).lnl .ntos pr' (')'\v r m ou a pratica demonstrar neeesurina.

(_) talão, t1 pois ele . epnrudo da guia

h -uticudo

na ofticinn

referida,

(leviclam mte ali-

'rvid, de (lo .umcnto

de

c 'pção,
BIt cOllllH'l nela para a \ I'rlfll'n~l'o

dos nrttgo

AI't.

, ava-

'('('Ol! I'

podl'rão

('I'

forn '('idos,

na
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Dos recurso!'!

°

0

é .oncedido
direito de
Art, 21. Aos adjudicatarios
recurso contra as decisões a que se referem os artigo' 17,°,
18,0 e :W,tl, para a courmissào Sl1p 'rio!' do contcncio ti em
materia de fornecimentos
militares, com a sérl« em Lisboa,
nos termos presei-i ptos no regulamento para n formação
de contractos em matcria de udministraçâo militar, appro.
vado pur decreto de lli de novembro do anno proxill1o findo,
excepto quando as I' ljeiçocs ou esp<,ras tiverem alguma da,
seguintes causas: faltas ou e: .cessos de pc, o, de dimen: oe ,
de condições dynumometricas,
ele numero <l ' tios ou (lo d",
fiação, de numero de cnbos flue devam formnr os Jjos, do
numero de pontos das costuras n 'um determinado
compri .
mento, e, em geral, qualquer outro dcf ito sneceptive! de
ser medido 011 expresso ruunoricnmente,
SI' a medidas ou
os nuuteros
corrcspoudentea
sento caderno de ow':tl'gos,
§ 1.0 No caso da sxoepção

estiver

III

inscriptos

no )Ir _

pt' vista no presente artigo,
d .verão <\('1' repetidas na presença do adj udicata rio as ti .
vidas
xp riencias de verificação,
s e11 aIS rim o olicitar.
§ 2. o Qllando os artigos rejei tados ou mnndados h(.11
ficiar divergirem <los pndrõe adoptados OH daa de 'cl'ipçõ s
constantca
do presente caderno elo l'lWllrg'OS t1pl na por
}leq llcnos dl·fei tos, q no n:lO possam jll'l:i I1dieal' de IIlO o
scnsi \>e1 nem a ap~l'l'rH'ia
aa' tropas, 1l!'1Il:1 ando do
hOIllClll:i, nem a cOllsistl'lIcia e dnt'a~n() (los ditos nrtigo,",
J>odl'nt n. commis :to pel'lII:tllpntn do ('ont !H'io o 'Ill 1Illltel"Ía
dc fOI'lll'ciul\Intos lIlilit:trf's, como ado t' 'cel'cional, r' oh- r
It sua ae 'cit:t~,n:(), li. ando,
dt')lde Jorro
prl'<;Í :tllll'ntf', o
de t'011tO qlle de\' Sul' feito 110 prl'\,o (lo l'ulltnll'to, ('vrl' pond('ntc :lO llWllor valor do l'cspI'divo
:tl'ti"o.
Art. :!:!." O }'( ('HrsO do :l!ljndicat-lrio t!('VI'I',t (I' apl' 'sent.ado na ecr<'t ria da oflil'in:l t\ dq>o ito dll f:ll',hm nto
!lO
pra o ti· trc (lia, a contaI' (l'nqlll'lI, em <[II • bUII\' r
si<1o I'Pt' ·hida lL COIllIll11Ili :1 ':to (1\.1(let'i ilo que () mntiv ,
dll\icl1(lo 110 dito I'l' 'UI'!j() BCI' P/L ado no int('J(' sallo ' 'jho
de 1'1'1' Jl<::to.
A I't. ~:L o • ':.0 t<\n(lo sido 1lJ>1'l' cntlulo !' cm () no
legal t'outr, a <1e{·i(I('S <)111 H I' ft'n'm O!! :Irtigo
18,0
2!l,", cou id('ram- ( stas firnws • Bill> i tc'ut ,tIv'lldo Cllti\O
difrl'l' nt 's artigos n:j\ itad ,I' Jl r d
'lll!' oITn r'm d('dllt'~U
'I' mElI''/Ido l'))1I o tilllbr
poL 'fltes.
(I'

1,,' Seno
elO

c Imo pr-rijo

S 1'.10 feitos

u-ihunnl (lu counnorcio
C'I'IÍ regulado prlll t dH.·lln.

110

ua

)lo

nb ti ul~ ()

nuo
!li-

-outar
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da data da recepção do aviso (la respectiva deciaão, findo
os qllncs, se não forem retirados pelo adjudicatario,
ser
lhe hão remeuidos por sua conta . risco.
Art. ~8,o Oli artigos para beneficiar (csp rndos) era
marcados, sendo possivel, de modo indelével, e01l1 um earimbo contendo a data da dccisüu, e deverão SCl' devolvidos no praso de tres mez s depnis de recebidos pelo ar
rematante, Passado -ste praso, não pod rão ser admittidos.,
§ unico. Os artigos para beneficiar, quando aasim tj.
requisitado p ,111 auctoridud
para esse fim competente, devcr:lV ser substituídos por outros no pruso de quinz • dias,.
sem prejuízo de pod rem ser reenviados por conta de 110vas partidas requisitadus,
no pi-aso supra indicado.
AI,t. 2~I.o Os artigos beu ficirulus que, cm novo l' aun r
não forem julgudo
1I0S casos de ser approvados,
sorno J' jeitados definitivamente,
salvo recurso do adjudi ati rio.
~ unico . .A rl'jeiçií.o poderá ter por ('UIlIl/IS nao i:!!Í o bo
neficiamento incompleto, mas a v0l'itica~" o dll def ito qu·
na» exi tiur .. ou ·C nâo dcscobrirmu no primeiro t .mne.,
rejeitados
ou, n~ o SNldo pos ivel,
Art. 30.0 Os artigo
os iuvolucros que Oi:! contiverem,
scr:w lDllrcar!o,
n
havpndo rp 'urso ou qU;llldo pile nito tenha obtido prov'mento, com a. letm R eh, 26"1111 ou ;)11111' de altura,
('gunele
n natureza da men'adoria,
posta com pUJlcc,;il.o,n fogo ()
a frio, ou com carimbo, It tint. indell·v'l.
~ I. o Os artigo )'(jeitado8 s ·l'u.o (,o!lsel'vados
à (li po
siçao elo adj lIrlicatnrio !lOS HI'lllllzellS da ofTic'illll (h po ii<
d fal'llamento dlll'antl' Cilll'O dias dt'poil:! dlL r CI'IH ao ( f
avi~o, tiudos os qUIIPH, se ni\o fOl'l'm l' ·tirlltlo., s 1I'.lhll·)w(
r nlC'ttidoR Jlor sua conta c rit;Co.
~.o
OH artigos r 'jcit:lIlos de·verão l:H'r Bllb titui,lo
li
pl'::"O de tl'inta dias, a 'ontar da cinta da ree ·p!.'ao til

*

a\'l o.

:31 Os prllBOH Ilc8ig-ll.ulos para a IlIlh
l'l~jcitn(lpl'\ 011 e }JPl'HdoH dI l'OI'l'l rão :
(/
1': o havcn(lo
rc 'Ul' o, (10 dia illlllll'diato
(1'IP tivpl'
sido J!otifica(la a dc('isilo tOlllada;
Ó No ('aso eOlltr:ll'io,
do dia illlllll'diato ao
(:: o ,lo 1'(' 'olvi(l(l ii ,Ia ('Ollllllis a(l !lo ('Ollt '!leio
ria de fOIIlC'ciulentos
llIilitnl'l'I:!.
Art.

,fi

tilui 'ito

ali

:iqu ,II,

1

HI't1g'OS

1111

eln llotili(·
o ('m 111111

1II'IllllldlUlcM

Al't. ;)2,° O IlIlju(li('atal'in
(I\l(' )lj (I ('tltml' com o
fOl'lI'('itlll'nto
no pl'a o m:u'cl\llo no lIJ'tifro l..t.~, ~ uni

,.

1.' "

'ri,

*

2.° do artigo 30,°, ·en\. multado por
pra o , c durant
os prí-

"CtlpC-

no pra o I gal, os d positos da'

('~I(l rno d( encargos ou, na
«tI'" cÜa indlcndu u'es II inneto por

r

'O

tIO
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ntn o ri

('O

do

LI' v quanto o
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porção rejeitada
sei' adquirida
no mercado, por conta e
risco do adjudlcatario,
110::;termos do ~ ~.o do artigo precedente.

Art, 37.0 A cau~ão definitiva, igual a 10 }lor e nto tio
valor annual do Iornccimcnto maximo dos artigu:; adjudicados, puderú ser coustituída :
a) Em dinheiro;
ú .....os seguintes
titules
<lo c8t:\(10 ou aurnntidns
pelo
estado, endossados ao portador,
d svendo us <J1I tiverem
COUpUillI
apresentar
intactos os (pie ainda nao estiv rem
vencidos li data da sua apre el1ta~[(u:
Letras do tlresouro , div idn Iluctuant ' ;
'I'itul» da divida publica portu uezu ;
Obrignçõcs elo banco de Portugal,
das os inactivas j
Obrigll«;õc
da compuuhit
elo ta bnco do Portugnl ;
Ohriga~ücs
de U 1)01' cento do ban 'o nacíuual
nltrrunn1'1ll0.

O valor d' ste titulo
s( rA culculndo poln !'ot:l!::w ofli('inl
que tiv rem no dia da ap]lrov:l!;1ío (Ia :ldjuJi 'a~, o, -ndo
as leu-as do the uuro recebidas pelo -u valor nominal.
§ unieo, U ndjudicntario
t('d a Iaculdad
dt' ubstituir,
quando lhe convier, a cau~il.o cm titules pda cau~/i() em
dillh iro, ou invers:uII
IIt '.
Art. :3i:l.o A ('ntl('Ot!.' t'!ll (linheiro ,OH titlllu, ('rito depo i.
t:l!llls na cai.·a g I'al IIll <1 'po itlJ~ ou !laS lta filia· fi 01"
Ul elo Ilir elor (l.t ojJiein:l (' dt'IJO~itu d ,f:IJ'(IIlIIWllto,
clldu
r 'stituitla
a c:Ult':to pru\'i~(Jria
logo qu',
}J'lo inÍt'l't
aJo,
s\~a apr
uta(lo I) tItulo (,OIl1}JI'()\'ati\'o d'lIlju"lI d pu it(l.
Al't. B!J,u A cllução pl'l)\'j~('I'ia PUtll dt PI' tl'llll forlll ela
C!ll
defillitiva .0 (J int( n's ado a illl o d ·~tl.i r, 'olll)ll •
taudo a (liil' l' 'n!.'a (Ie ,'lllol' qUll t'utn'
II s po lL
i tiro
Árt, 40.u A l'au'(', t!,tilliti,'u
(') I' ld 'III
I' n titllidas ao:; ndjll<licatl\l'ios
pur "rll 'lll 110 mini t 'riu tia UI l'I'/\,
tCl'll1in,tdo
pra o' (1\, 1,;'111', ntia ti !' ('l'lI';,(\)
<10 ('Olltl',\(·t
,
o Ilcpoi
11o t!ire 'tor da oOil'ina
dI pu ilo lll' fard. mento
iniol'JllLll' (Plt os dil
adjudl("ltllri()
c t. o qllit,
i ntos li, (PII1C qllCl' l'e pOli ,dJil!d:lll S t'outrahida
.

a

°

))0

'nClir 'o

IH'C'j'

01'10 dll nd.lIIlJirl\\,AII

4.1.0 Fit'1l111
cHrgo tIo adjutlil>'lt, ri" :
L" Oil ri 'u t' II '. dn oe', i'JJlâ o aa) () lJtom IIto
<.lus ,Irtigo
llltV l'C1II
iJo 'l1tr gll'
Ij() dql!l it
110
ÁrL
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tado, e, b

dicntnrios

ln

:ll

assim, a d l'}HZa:l de transporte para o adjuJ intro da nova área da 'idade de

' tab I cido

Li boa ;

2. o As de I' zas d tram porte elos art.i ....os rejeitados ou
mnnc1ndo. b m oticiar, bem como o. ri co n P .rdas occaionados d 'sele o 1110111 IItO m que t Ilham saído dos roferido deposito ;
:l.o As li, P ·za com o pag:ll1H'nto <1 direitos, imposto
de 8':110 ou d qualquer outra nuturoza, occorridas durant
() tran: ito (lo dito artig s, no CH o pl'l visto
nos
numeros ant rior s ;
.1.0 A de p za d papel
e lIado, s 110 c qUl\. qll 'r
outra
cl tinadn
a 1 gnli ar devidum nte os contractos

formulado .
~ uni '0. O
crvirern no acondicionamen to do artigo
entr .....u
pr-lo adj udi 'ataria, quando
ru () for m utili ado na d \ OIU~'l
(lo artigo a b meíicinr
ou r 'j itado , fie ruo lido propriedad
do c tudo.
na cr('llçilo de nuvu

Art. 12. O
0

Do lU"

lIIC'nto

11.lIrO('
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vadas exceder a um mez , contudo (1<\ data em qu . clle
se deveria realisnr, bl'gun<lo () preseripto no artigo prccedente, sCI'li abonado ao adjudicatario
juro na rasuo de ;)
por cento ao anno.
Dos casos

oe

fOJ'f,'1t

maíur

A rt, 4f>. o Quando occorrcrcm cnaos de força maior ou
acontecimentos
fortuitos qUe pOHutlll imp dir o adjudicatario do regular cumprimento
das clnusulue constantca do
contracto
firmado, os pl'asos n 'este uecordados para {L"CCUC;:LO das mestuas
clausulas pod mo C1' prolongados,
s
taes factos houverem sido communicndos,
por eseripto, ao
dir ctor da oíficina e deposito de fardam -nto, no pra80
de tres dias, contado da data cm qnü elles houver -m ocecrrido ou d'elles tenha havido conhecimento.
§ unic«, Os adiamentos
rcferidns
i:! 'mo
da c. clusiva
compet meia do ministro da gm'rl'a, quando excedam It
quarenta (lias, e do director da alludida oflicinn, quando
não attinjam aquell praso.
DI\ resclsão do contracto
Ârt, 4G,o O mini ..tro da ~lll\rra t l'A o direito de r cindir () contracto, cm harmonia
com o q1le til' concluir
do
auto de inVl'sti~açâ.o
de natureza
a(lmilli~tl'llti\'a a que t •

nha mandado

pI'O

'cdt'!' por

HIll

que s(\ja ouvido () tuljutlicatario,
(pieI' outro ado jucli('ial
ou de

ollicial t'OlllpCt('lltl,
111
d(')I In(h Il<'ia (1, qualnntlll't'za (IiiI' 'r 'ut!', 1108

lH'lIl

sl'guint<'s:
quando () ;tcljutlil.'lltlll'io hnj:t rcv I:ulo llt'''lig 'Ilcia
no ('II111]ll'ilt\ento do seu (,Ol\trH ,to:
(/) 'il.o fal:l>])(lo pOl' tr('1'I V('lWS tlllh'C'ga, 11') )Ira (l Iljutado:;, ,los lu,tigo!> f[!\( Ih(' ti\'('SI:! 'III !lido I'l'qui illll!' ;
ô) Nao fazendo a ('ntl'{'ga }lOI' 1I1lt:t R'> vez, ,( li delllol':
oO('Ol'l'i(!a (\x('('d '1' qUlln'lIta (!ia8,
2." Quan(!o as 1'l'.i('i~ô('H 11.·(·t'd(II·Plll a qUllrta 11111'!'(ti
illlIJOI't:IlH'ia total <Ia ]'eqllii;Í 'IU', feitas til' di o ('0111'ÇO d:
CU CHI
1, o

vigl'l1 ,ia do ('(lntra
:LO

contracto,

las (io

'to;

() adjutlil'atal'io
nball<IOlIllI'
ou 1:L1tar 1'l'jll'!itla
VI'ZI\ numa

quantlo
pt'C

II

to

Cadl'l'110

du

gllt fl'l\,

hOIl\

todo ou parte

('I'

'110

(1

t'1 u n-

(1Il IH'l'llli
ao do mini tl'O
tl'i1l1sfl'l'i<lo para !lul!' 1Il
>lIlo a qll(
I' tellha.
obl'iglldo,

lIblol'ado

do fUl'Ilel·illl

'~(,\1

011lIlui

('II('H l'goS;

4." (~na]\(lo o :1I1judi"atal'io)

da

II

ou
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Da rallcncla, mort

N.· 1

L" crie

ou lltJultlaçllo

Art. 49.0 :Toc, so d fall ncia do adjudicatario , pod rá
o contracto continuar a ser x cutado p la mnssa f IJid ,
assistindo, porém, ao ministro da guerra o dir ito d rescindir o ontracto.
Art. óO.o S - o adjudic. tario for julgado m in olvenci
e lhe for concedido pelo tribunal competente a contínuaito do exercicio dos acto do commer io, pod rá
p 1'mittida p .lo ministr d gu 1'1'8. a sub ist uciu do contracto.
§ unico. No c, o do tribun I nuo cone d r ao adjudi
tario cm insolvcncia a continua 'ito do c. r icio do a tos
do commercio, proced r-se-há
mo no eas d fallen ,i .
Art. f)1.° No ca o de morte do adjudicatario, o 11 rd iros serão obrieado á " cução d contracto at ~doi m Z 8
depois da participação do fall cim nto.
§ 1.0 Os herdeiros podorão ser au etorisado
cootinuar
por sua conta a ex cu~ão do outra to, s o r qu rer nn ao
ministro d gu irra quando participar im o obito.
§ 2.° Se, porém, pref rirem desobrigar-a tI: djudicaç o, d v m parti .ipar SIl1U d .mor o obito IlO dir ('tor da
officina e d po ito d fardam nto, ,por
t
impl a t ,
fie rá
r ci âo ft ctuada lloi lUt'Z s d pois.
§ 3.° O ministro r Sllrva·
o direito t1 r Bcilldir o
contracto logo <lu lh seja communicndo o ouito .lo ,djudi tario.
'(\1'

< ~

Do

CAMO

de

nerra

Art. :)2.0

))0 ('A

o de nIt rn~n.o elo dlrrlto

pauta

1.. Serie
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§ nnico.
novo preços pod rilo er fi rados por accordo
directo ou por meio do arbitrag m contradietoriu,
mas,
n' t ultimo ca o, 110 termo pr criptos nas regras seguintes:
a) A revi I o d ]lreço
rlL feita, cm Li boa, por tres
p rito : um nom ado II -lo ministro da guerra., o outro
P lo djudicatario e o t re iro p lo juiz d direito da. La
vara do tribunal (lo commercio ;
ó A altera -õt: ao P" ço primitivos devem ter unieam 11t em att nç, o o maior 011 m nor valor r sultante
da modificaçõe
det rminada
p lo governo, não podendo
os p rito att nd r a (}lIa squ r outr
circum tancias j
c) A r olllCO'(I do p rito con tituo apenas um laudo
concili tório, fi 'ando n part
contraetantes
110 pleno
direito d optar m pela r ei (I do .ontra ·to, quando com
Ilqu IIc 8C 11: o conformar m.
Da conte ta~ôe e ca o oml o

DI pu Itlo tr n Itorl

m ~

g ral

d

Jo é Honorato d«
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Srmlaria d'l'slallo dos negocio. da gl1erril-Dircc~ão gml_5.<l RrparllçilU

•

EI-Hei, pela secretaria d'estado dos negocios da guel'l'a, e cm conformidade com a
opinião unanimo ela commissão nomeada por portaria de
24 de f vereiro do anuo proxiruo passado, que t Ilham
execução no serviço de verificação de nccessorios do fardamento, artigos de lata e para pequenos equipumentcs
e
miudezas para a manufactura dos uniformes de tinado li
praças de pn-t do exercito (~ da gUlIl'da tiscul, as instrucções quceguem
asaignadaa pelo g mera] de brigada, director geral da referida s cretaria d'estudo, Jo é Honorato
dç Mendonça.
.
Paço, um :10 de janeiro de 190ü.
José Mathills lYlIlII
Determina

Sua Magestade

Instrucções teehnícas para. a verlOcação de accessorlos
do fardamento, artigos de lata c para pequenos eqaípamentos e mIudezas
para a manufactura dos unIformes das praças de pret
CAPITULO I

VorifieaQüo das matarias primas o dos processos
empregados na. manufactura dos artofn.ctos
do nrtigos a que 1111 }ln'. 1111 h' iIIrl'fl'relll,
dev ('1':\0 di tinguir- , os ()lIe for m
mnnufacturndoa com materins primas j:'t v l'ilil'lulas no
tabele .imento plu'a lIS,1) fim .iul~ado compet ntc, 1108 <til
não estiverem 1'111 id 'utica!! circum tnncias.
Os prim iros barretea, para as di ílercn te. armns I'
viçoe, c ° barretes, pAl':L impedido
do olli .iao ,d
r O
ser mnnnfacturndos : com panuos igll:ll'!! ao ti· tino do .
jl\<}lIl'tas O dolnHlIl dI' nrg(Ontll,
<HI )ll'inH iro
h.I'r t ;
('om fiam !ln i~lIal :'1 cll'stillad:t aos l'l' II divo
fato I os
barrdcs para illlp ·(Iidos.
PUI'Il qm 1° ta l'olllli<;ão eja '1II1lprida, pOlle!" () Ilcljllclicatl\rio a..lqlliril' os t<·(·illo 1'1' p·(,tivll , P lo 1'1' ('0 do
ClIsto (' II jll'Olllpto paganu'llto, 1111oflicilln tl clC')loito dt! fardam 'nto, no 1111'1'('11(10 gl'ral (lU 1'01' q1lul'llIt I' olltrn ft)rmll
que jlll~ar pl'lIferi\Ll, ('om Il ,·111111:1\1111, 11\' tt (loi ultimOR {':ISO , 110~lIhlll('ttet' t 1'8 h'(·idos, ante de portado I
ii. verilic/I<;ILO ('0111)1,t ntl'.
Para

ü'UCÇÕ"S

a v 'rilicllçl\o
8t'
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ai

ualqu r 'lu s 'j:l o meio da sua acquisição, os t cidos
dcstinu,lo
<Í. manufactura
dos barr t s, depois de admittidos, serão marcados com o timbr
rt!t:lp ctivo, elo ludo do
av('s:;o, fi di tancia
succes iva de 0'11, Hi 110 sentido da
urdidura tl da trama. As partes d sfeituosas, que os tecido. apl" utarcm , depois d circumscripta
P' lo modo indicado na' in ll'Ul'çii s para veriticaçâo de tecidos, appro\ adas por portaria dI' I!) de deserubro do anno proximo
findo, s mo inutili ada por fejrma a não poder nn ser im}lI' gadas na manufactura d barrete. ,
Por ceva ião da entrega d' -ste P ·10 ndjudicatnrio,
ave,
rifica)': o relativa :i qualidade do panou 011 da IIlulPlIa, limitar-se-ha 11 oh" rrvar
t' contê
III o ~igllll 'li 'vid'~lItl':i da
mnr 'a~;lo I' ,rr'l'ida,
d vendo ser COH idera.la fraudulenta
ql1nlqu'r . ub tituição d t cido.
O OUtl'OS )lanHO.' empregado
pelo ndjudicatnrios
III
'!uae"qllcr nce 8 orios do fardnnu ntn rliff r mtes dOI! indicado ,Ilau
1':10 uj ito a v ritic. ('ao previa, IJIIlR tlev _
rfio atisf:lzl'r
áR "()lIdi)'õl's
dOli tt'cidoo
'01'1'1>pOIlt!I'ntl't!
Clllpl'l gado
na IIlIUlufactur:1
elo di\'(·r os nrtigos di' filrdaIIlenlo, a. (Illat'~
ão de. cript.
Jlas ref('I'idas in8tnt<'\'õtlS,
«()ln rc peito 110 forros,
a " rifi,'aç1\n l'XHmiu:lrá
sc
0. n'. »('( li\'o
te. i(lo
ti o ('OUfOI'lHC t'om o qUt! hajam
Ido 1!(loptado. »ara bu dll. rI' mata('1\o, ou t;C t'on tÔl'Ul
qU/w qu 'I' d"C ito que }lnuudiqut>11l a applil'lu;1l.o da purtl'
di) t eido ('01'1' pontl llt , 110. t rmo
dlls n,f~ritla8 ills-

8rti

rI)

dc pI! a-

, clJn itlerlllldo-

outrn

I

(Iifl'c'r 'nte8
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ctos, e a alma, especialmente na parte referente á côr,
que será tão estavel como a empregada na cobertura,
a fim de que o artigo não tenha de ser substituido logo
que esta ultima se deteriore, por virtude da dífferença de
tom apresentada entre a parte interna e externa.
Os tons de côr de todos os productos das industrias de
fiação e passamanaria, que fazem parte dos accessorios de
fardamento, serão perfeitamente iguaes aos dos padrões,
devendo os diversos artigos supportar as mesmas provas
chimicas que se indicaram para os tecidos correlativos,
nas alludidas instrucções approvadas por portaria de 19
de dezembro do anno proximo findo. As substancias tinturiaes empregadas, tanto para os algodões, como para as
111se sedas, serão sempre de boa qualidade.
Nos artefactos será minuciosamente examinado o modo
como foram montadas ou reunidas as suas partes componentes e a segurança que offerecem, N'aquelles que assim o permittirem, verificar-se-hão as costuras, debruns,
bainhas, botoeiras e demais trabalhos de agulha. O penteado das lãs e a qualidade d'estas, que será identica á
exigida para a manufactura dos tecidos, merecerá a maior
attenção dos verificadores. O pregado dos botões será
solido, para o que se exige que seja feito por quatro pontos de linha dobrada, n. o 16, circumdados por outras tantas voltas da mesma linha, no meio das quaes esta atravessará o pé e bem assim no fim, para arremate. Em resumo, a contextura geral dos diversos artefactos deverá ser
executada por fórma a que se lhes garanta a maior duração, offerecendo aspecto identico ao dos padrões respectivos.
Os pesos dos artigos de pequenas dimensões serão verificados tomando uma determinada porção d'eUes para cada
exame e obtendo a média.
Para que os differentes preceitos precedentemente expostos sejam devidamente cumpridos, a verificação competente desmanchará, ou inutiliaará, quando se torne necessario, os artefactos que escolher, na proporção indicada
no caderno de encargos, a fim de comprovar a sua contextura.
II

MaroaQão dos artigos

Terminado o praso indicado no caderno de encargo.
para o fornecedor recorrer da classificação feita no acto da
verificação, proceder-se-ha á marcação dos artigos.

La 8erie

ORDEM DO EXERCITO N.o 1

39

Os capacetes approvados
serão marcados a tinta indelevel, na parte interna do casco e junto do orificio, com
o timbre que for determinado
superiormente.
Os capacetes para beneficiar serão marcados, com a referida tinta, na parte a beneficiar ou a substituir, com a
letra E, de 5mm de altura.
Os capacetes rejeitados serão marcados com a letra R,
de 5mm de altura, posta com puneção a fogo, junto ao orificio do casco, do lado interno.
Os outros artigos serão marcados com os timbres e pela
fórma que a pratica demonstrar mais convenientes.
CAPITULO
CondIções technicas

relativas

II

a coberturas

de cabeça

As coberturas
de cabeça, destinadas ás praças das diversas armas e serviços do exercito e adquiridas por concurso publico, sào:
Capacetes;
Primeiros barretes;
Barretes para impedidos.
Todas ellas serão verificadas minuciosamente,
na parte
principal
e nos accessoríos,
attendendo
muito especialmente ás condições que vão mencionadas.
A .grossura dos fios destinados a unir as diversas parte? componentes
d'aquelles
artigos deve ser tal que os
orIficios por onde elles passem fiquem inteiramente
tapados; esses orifícios devem ser tão juntos como os apresentados nos padrões respectivos.
Os botões que servirem para prender os francaletes devem ser collocados nas posições fixadas nos ditos padrões
e seguros pela fôrma indicada no n, o I do capitulo precedente ou por meio de fio de arame.
~odas as coberturas de cabeça deverão ter marcados
no Interior, pelo adjudicatario,
os typos respectivos.
Capaoetes
. O capacete será symetrico,
bem equilibrado, devendo
runda satisfazer a outras condições especiaes nas partes
relativas'
a) Ao casco;
b)
envernisamento
j
c) -4s tiras interiores;
à) A pala e guarda nuca j

,

4-0
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e) Á altura;
f) Ao peso;
g) 40 typo do contorno da cabeça;
h) A tira exterior.
a) Casco. - O coiro destinado ao fabrico do casco deverá ser curtido com casca de carvalho, sem applicação
alguma de bichromato ou de outra qualquer materia.
O casco terá, internamente, a côr castanha natural j a grossura na parte superior será de 2mm a 3mm, e na parte inferior de 1mm,5 a 2mm,5.
A parte do casco, até 5cIll abaixo da cruzeta da cimeira,
deverá ter uma consistencia tal que não ceda facilmente
á pressão dos dedos.
A consistencia do casco não deverá ser intencionalmento
augmentada por meio da applicação da cola ou do verniz.
b) Enuemieamenio, - O envernisamento far-se-ha com
bom verniz de oleo de linhaça, sendo defezo o emprego
dos vernizes de gomma laca, betume da Judéa dissolvido
em bensina, ou quaesquer outros.
O verniz do casco será brilhante e resistente á acção do
ar, da humidade, e do calor, não estalando ao dobrar do
coiro.
Para verificar se o coiro está bem curtido, mergulharse-ha em agua um capacete, tirano AO acaso de cada partida, durante vinte e quatro horas. O verniz, passado este
praso, não deverá apresentar bolhas nem separar-se do coiro.
Esfregando o verniz com um bocado de coiro macio, deve
o polimento ficar apenas ligeiramente embaciado. O casco,
depois de secco lentamente, conservará o feitio e a consistencia que tinha antes de molhado.
c) Tiras interiores. - As tiras interiores serão de carneira macia e não quebradiça, de omm,5 a 1mm de espessura. Não devem destingir quando sejam esfregadas com
papel branco.
d) Pala e guarda nuca. -A pala e o guarda nuca serão de coiro e polimento igual ao do casco, devendo ser
cosidos por fórma que haja um ponto, pelo menos, em cada
centimetro.
A grossura da pala será de 2mm a 3mm; a do guarda
nuca de a= a 4mm•
A largura da pala será de 45mm a 46mm; a do guarda
nuca de 54mm a 55mm•
A pala e o guarda nuca dos capacetes para lanceiros,
caçadores a cavallo e companhia de equipagens serão guar-

1.- Serre
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necidos com virolas de latão polido, que devem ter 6 de
largura e omm,5 d€1espessura.
Os capacetes para artilheria e engenheria só terão debrum metallico na pala.
e) Altltra,-A
altura do casco será de 122
a 126mm,
f) Peso. - O peso do capacete de cavallaria será de
38Ugr ± 35,r,
O peso do capacete de artilheria e engenheria será de
340gr ± 35'1'.
g) '1:IJPos. -~\s
differentes medidas de capacetes, correspondlmtes aos contornos da cabeça, poderão variar, em
regra, entre 0"',52 e 01ll,60.
li) Tira exterior, -·A tira será de polimento de viteIla,
sufficientemente resistente e bem acabada, com 1 a 1mm,5
de espessura e 20mm de largura, e assente sobre um cordão
de 3" de diametro.
111m

111m

111111

1111

Primeiros barretes

O casco do primeiro barrete será formado por uma fulha
de baetilha sobreposta ú carneira e ao forro, que deverá ser
de panno preto. Sobre a folha de bastilha, e no tampo,
assentam duas folhas de algodão, que dobram sobre a face
~ateral para lhe i'eforçarem a aresta superior, e na aresta
Inferior da referida face corre uma tira, também de algodão, da altura de 30" Cobrindo as folhas e a tira de algodão haverá, em toda a altura do casco, uma outra folha do mesmo tecido. A folha de baetilha e as de algodão
e a tira d'este ultimo tecido serão impregnadas e colladas
com gomma laca.
A pala será de sola, envernisada ele preto, da espestura de
a 3
com uma virola de vitella envernisad.a da mesma côr, em relevo, de 4mm,f> de largura, sendo
cosida ao casco com torçal n. o 12, dobrado em tres, com
um ponto, pelo menos, em cada centimetro,
Os botões que seguram os francaletes devem ter o pé
com a altura de 5'"Ill.
(J peso médio
do primeiro barrete será de 168gr•
As medidas dos barretes variarão, em regra, de 0 ,52
a O'll,GO.
11".

~111111,5

111111,

10

Barretes para impedidos de offi.ciaes

A altura d'estes barretes será de 80m1l1 circumdados, sendo
na parte média por uma lista de galao de lã preto de 130
de largura. A parte média fórma com a superior um ano
guIo reintrantc de 14(1). Para lhe dar rigidez deve ter, cor0lm
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respondendo
aos dois terços inferiores, uma tira de cartão
de 1 mm de espessura e, no terço superior e abrangendo a copa,
uma entretela
de canhamaço
gommado.
O forro será
de sarja preta de algodão, ligado no tampo a um outro
forro de crinoline, ambas de qualidade igual á do padrão.
Uma tira de carneira, da mesma côr, de 48mm de largura,
e omn,5 a O, mm6 de espessura,
circumdará
o barrete internamente.
A pala será de coiro polido, de 2mm,5 a 31l1QI de espessura, debruada de vitella preta, tendo a maior largura de
50mm e cosida ao casco pela mesma forma que a do primeiro barrete.
As medidas dos barretes serão, em regra, de om,52 a

om,60.

Francaletes para barretes
O francalete será de vitella envemísada
de preto, com
a largura ele 15",m e a espessura de omm,8 a lmm• A parte
maior, de comprimento não inferior a 445mm, terá um dos
extremos cosidos a uma fivela dobrada de latão, sem fusilhão , de 20mm de comprimento
e 140101 de largura, sendo
a do aro 2mm; o outro extremo, que paesará na fivela, terá
casa para entrar no botão do barrete. lI::werá uma passadeira do mesmo cabedal, de 15mm de largura.
A parte mais curta do francalete, de 7ómm de comprimento, terá uma das pontas cosidas a uma estreita argola
de arame de latão, onde também entrará a parte maior do
francalete, antes de dobrar para passar na fivela, e na ou.
tra ponta haverá uma casa para n'ella entrar o botão do
barrete.
CAPITULO III
Condições technícas relativas a outros aecessorrcs <10 fardamento
e equlpamento
Cordões para capacetes de lanoeiros
Os cordõcs para capacetes de lnnceíros deverão satisfazer a condições differentes,
segundo se destinem a:
a) Sargentos;
ou a
b) Outras praças de preto

a) Cordões para sal'gentos.- Deverão s r formados por
uma alma de fios de algodão, coberta com fio de torçal de
seda entrançado.
Ü diallletro
do cordão será de 5mlll a (jlll"'; cm cada
ponta terá uma pera, de madeira, com ÜO"lnl do compri-
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mente, 23mm de diametro maior e 15mm de diametro menor, revestida de torça] de seda encanastrado.
O cordão terá tres passadeiras
de torçal de seda encanastrado, de 11",m a l;3111m de altura e 151i11D a 20mm de diametro na parte média.
O comprimento do cordão, entre as peras, será de 2'n, 70.
O peso médio do cordão de seda será de 50gl'.
b) Oordõee para outras praças de lmd.-1T'estes
cordões
a alma será tambem de fios de algodão, mas revestida de
lã entrançada.
Ai> dimensões dos cordões e passadeiras seri'io iguaes
ás dos sargentos. As passadeiras serão formadas por um
annel de madeira revestido de torçal de lr~ encanastrado.
O peso médio do cordão de lã será de 6.J~1.
Guarnições para primeiros barretes
As guarnições para os primeiros barretes de sargentos
e para os de outras pra)as distinguir-se-hão
entre si pela
fórma seguinte:
a) Uuamiç'ües pam sarqcnios, -Serão
feitas de cordão
do seda dobrado, com alma de algodão, e forniadaa de tres
partes, tendo : a lJHl.IOr e central, 2;)0Ilill1 de comprimento
o Uma passndcira de torçal encnnnstradu ; as duas lato1'11,0,
que se prendem aos botões <los barrete,
80mlll de
eomprimento
o uma pnssadeira.
O, diumctro do cordão será de 301m a .J",m.• \s tres passadeIras tel':io as seguintes dimensões:
diamctro
maior
12'11111 a 1611l1n, largura 101ll1ll.
~ b) Guarnições para outras l)1'61ças de preto -As
guarniÇOOi;
pum primeiros
barretes
de soldados s rão de lã,
Com as dimensões e feitio das dos sargentos, e uma só
passadeira de torçal de la encunnatrndo, na parte central.
'rodas as guarnições encarnadas
e carmezins sento tintas com cochonilha, as azu s com anil, tendo as pr tas
um pó de anil (lado na lã em rama.
Pennll.ohos

Os pennachOl:! para cob rturns de cabcç , de tinados ás
pr~çlls das diversas armas e serviços do xercito, d 'v mo
satisfazer ás condieões especin 's s cuidam nt
pecificadas.
•
'"
d Penlla~hos p'"ra lanceiro . - A crina dos pt nnachos 8 rá
e matcna anun:ll, per~.itamente
branca ou brnnqueada,
Com o p 'so do UOgr + 5.

ORDEM DO EXERCITO N." 1

1,· Serie

É prohibido O emprego da crina vegetal, que se poderá
reconhecer
queimando-a,
porque arderá com facilidade,
deixando cinza branca, emquanto que a crina animal arde
difficilmente, produzindo carvão volumoso o espalhando o
cheiro caracteristico
das materias corneas.
O comprimento
do pennacho será de 470mm, desde a
haste.
A madeixa, que fôrma o pennaoho, terá o diametro
de
18111m a 20m01•
A haste será do ferro, de secção quadrangular,
com o
com primento de 11 omm na parte rectilínea e ~)()nlln na cu rvilinea, terminando aquella por uma rosca de 4ümm dA comprimento, munida de uma porca de latão de duas orelhas.
O peso total ela haste será de 17Il", em média.
Os pennaohos para clarins de lanceiros serão de crina
tinta de encarnado.
com tope branco, com o comprimento
igual a um quarto do comprimento
total do pennacho , satist'azendo, em tudo o mais. ás condições precedentemente
descriptaa, com exccpçao da do peso, Q110 deverá 8(>1' de

10f>g,'+õ.
Pennachos pa?'ft caçadores a caoallo e companhia. de equipagenll.-Serão
de crina branca ou branqueada, com o comprimcnto de H50"1111 , contado desde o bordo da costura, e o
peso de 100lfr + f).
A crina será ligada cm franja, que se enrnlar.l formando
uma calote cspherica
grudada com colla forte ou gomma
laca, deixando um orificio de
IIIIIl
de diumetro para a
haste da cimeira.
Os pennachos para clarins de caçador s a cavallo 801'10
como os descriptos, com fi diffsrença de terem um tope de
crina tinta de encamado, com o cornprim nto igual fi, um
quarto do comprimento total do pennacho. O seu p so será
de l1nir ± (>.
A madeixa qu fôrma os pennachos terá o diam tro de

18"'m a 20

111111•

Penaehos para artill/(')·ia.-Ner'lto
iguaes lia fórrna, peso
e dimensões aos de caçadores a cavallo, tendo a crina. tinta
de enearnado.
~)ennltcholl jJ(.l1·U enqenherln,
Sorno <1\ crina preta, com
:1. forma, peso e dimensões dos de cacadores a «avnlln.
}J(!1Inachos para infunteria, cm'(ulo;'!!' e sernico« auxiliares. - Os pennachos para primeiros barrete« temo um caroço de madeira leve, de fórmn tronco-conicn, com [)Om",
de altura, e 21"'"' e D"1I1I di' diametros nas hases.
() pó do pennacho deve scr feito ele arame de lntao, que
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se dobra, fazendo atravessar o caroço pelos extremos livres,
mm de
ficando estes cravados na sua base _uperior;
terá 70
comprimento
livre e lmm,5 de diametro ; as duas pernas
afastar-se-hão
a 30mm da base do caroço para funccionarem de mola, destinada a segurar o pennacho no respectivo
alojamento do barrete.
A volta inferior do arame será recosida, para não quebrar quando se introduzir o pé do pennacho DO alojamento.
do barret '.
O caroço será coberto de panno cru para. forros, sobre o qual se coserá uma franja de lã, de 101Jl1Jl de altura,
enrolada em voltas tão apertadas que seja diffieil saparal-as
exerc ndo esforço com os dedos.
A concordancia da supcrficie lateral do pennacho com as
bases superior e inferior far-se-ha
por uma superfície
curva de pequ no raio.
O pennucho completo
verá t r as s 'guintes dim nsões:
altura, desde a base superior até ao ponto mui baixo da.
bas
inferior , 70'"'" proximamente;
diametro da base u01111
perior, contado do com ~o da concordancia,
40 ; diametro inferior, contado do mesmo modo, ;!. lorn.
~'os pcnnachoa para a guarda fiscal, o enroço t r:\. a s 'guintes dimensões: altura 3f>lJIrn, diumetros nas bas s 1 mm
e Gono.
Os pennachos para prim iir os hnrret«
de infauteria , erüo
de Iii -ncarnada ; os de ca<;adorcs, de IfL preta; II da companhia ele sande, 11e l:L carmezim e os da companhia de
subsit;tencins, de la azul clara. 08 da I;uarda fiscal serão
de la encarnada na metade superior
c preta na inferior.
A lã escarlate e a carm zim serão tintas com eochonilha; a azul com anil dado cm rama. e a preta terá. um pé
de anil dado, tambern,
m rama.
O pc o total do pcnnachc ti 'l'á, em média para o exercito:
d :?li r, eu trnndo a 1ft por U'r; para a guarda fiscal, d 17 r,
entrando 11 I. por li I.

o.

Grllnadoiras
~O~I liçut· !le)·(I{~R. A eondicõo gera
a que d verão
sati t:~zel' as granadoil'lI
. l o a ~ guidam nt d iguada.
O fono e.-terior será d panllo d lã, preto, • ('arlate
~u canil zim, igual ao adoptado p, ra li guamiçõc:> do
ardallllllto;
o fOlTo :tnterior Ile,
li' de p:lllllinho pr to,
~e ~ 1\:30 fio , por . 'ntilll tl'O, tauto na trama 'omo na
\l·dl(~~ra. O chumaço
ení. compacto
t(jpa ClU d dosperdlClO d la ou de algodao, com o l}(l o m dio d· 1 r

ue
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o forro

exterior formará bainha, com 411lm de largo, sendo
a fórma curva da granadeira dada por meio de uma vareta
de junco, cujos extremos devem ser boleados e forrados.
Sobre o forro exterior serú cosida a guamiçâo,
feita de
franja de lã, com l~mm de altura e o peso de 20gr• O comprimento da granadeirn será de H.lOm,,,, t ndo GOOlIll na parte
mais larga, desde o vivo do forro ató á extremidade
da
franja.
Nos extremos haverá duas pontas do fita d lã, do 2500lJD
de comprido, e na parto média. do forro interior, junto ao
vivo, uma passadeira de carneira com (iomn, de comprido e
com 10mlll de largura, cosida solidamente nos cxtr mos com
quatro pontos de linha dobrada pela fórma precedentemonte descripta.
Condições espeeiaes, - As grunudeirus temo: para praças de engenheria,
a guarnição de la: pr 't:1 com forro de
panno da me 'ma côr o vivo encarnado ; para praças de
urtilheria
(J clarins
de engcnh 'ria, guarni)/Lo cncarnuda
forro da mesma côr; para caçadores,
gUllrni)ào pr ta,
para musicos de cuçadores c praS'lli'l da companhia de subsistencias, guarnição azul clara c para cometeiros
de cnc;adores, de mescla azul clara e preta, todas com forro preto ;
para a guarda fiscal, guarni<;ao prct« com forro cncarnndo ;
para infantcria, gllurni\:tü
encarnnda
e para cornctcir o
e tambores da mesma arma do mescla encarnada
' branca,
ambas com forro preto, e as da companhia de snude, guar
nição carmesim com forro ela mesma côr.
As lãs encarnada
c carmesim serão tintas com cochonilha, a }ti azul, com anil, e a pr 'til I vará um pó d anil
dado cm ruma.
.
Collarinhos
Os collariuhos
s 'mo de ct luloidc, de ..[O'?" ele al til ra ,
com cinco casas, duas das quaes iil':U"~o a O,m1 da CR. a
central.
Os collnrinhos
SCrl1.O, cm regra, das m <lidaR (1 :l trJII
cIU
a 40
c o seu P os, POI' <luzia, d \ qnalqu 'r medida, nao
poderá ser inferior a lGOSI'.
Luvas
As luvas serão destinudus a:
a) Praças montadas;
b) Praças apeadas.

a) Luvas para
montadas

liI"W'US

s 1'Ao de malha

As luva parn pr çn
ele algodl o branco ou d algodl o

'I/WlIt(l(111 •• -
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cinzento, sufficientemente
re istente. Em cada centímetro,
terão 12 a 13 malhas no sentido elo comprimento
e igual
numero no da largura. O fio será bem torcido, as malhas
bastante
apertadas,
as costuras solidas, os botões bem
pregados
e as casas bem feitas. O nvesso ter<Í felpa bastant alta. As medidas serão de 19"111 a 22 'IU, tomadas no
contorno ela mao junto ~~chave.
A luva sujeita a uma tensão moderada não deverá alongar-se demasiadamente,
facto este que indica frouxidão e
má qualidade da malha.
Cada par de luvas, de qualquer medida, não terá peso
inferior a 46gr•
b) Luvas para pra cas apeada. - As luvas para praças
ap adas s rão do malha de algodão branco suílici ntemente
resi tente. T rito, por c ntimetro, 12 ao 13 malhas no sentido do comprimento
igual num ro no da largura, satisfazen!lo, pela. mesma fôrma, ás d mais condições preceden
temcnte indicadas, com exe pção do avesso, que não será
felpudo, e do peso, que não será inferior a 41~1'.
Artigos de lata.
Os artigos ngrupados
guintes :
a) Lata para rancho;
b) Pu caro para café ;
c) 'ai. a para pomada.

ob

sta denominação

são os se-

erão todos manufacturados
com folha de Flandres,
de
boa qualidad , com as o. i) ssuras qu VM indicadas,
devendo ser uniformement
tanlu da, 8 III bolhas, nem ruga. ,
u}l r fi .ie ::; rá hrnnca e brilhante;
uma superfície
de côr azulada ou h '1\ COIl titu indicio do emprego do stanh« ordinario

cont mdo chumbo .

. As l'on(1i{'üc~ spcciaes a quo cada um do artigos in(heados deve ati faz r vão seguidamente
m ncionadas.
Lata lia ra rlll iho, - A lata par:l. o rancho coiup r-ac-ha
ti unia marmita cylindri 'a, de um prato e de uma tampa,
que ervirá pl\m cobrir tanto :L marmita como o prato.
~ capacidade ela marmita s r:l dr 11, 7~, . ndu 1,22 destinado a alojar o r bai: o do prato.
Qual'l'l 'r d' '. tas parte d: lata ed feito com folha do
Olllln,! II {)QlIll':l d e pI' sur _
:\. dim n ii
r.LO: n lllarmit,
<liam tro int rnO
14 mm, altllr
10 )'Ulll; no 1 r to, altura internu (i1"1111•
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Na marmita haverá duas argolas de arame estanhado,
soldadas na parte superior, nas quaes entrará um arco de
arame de ferro de 2IUIIl de diametro e 3501U1II de comprimento rectificado.
O prato terá o fundo com um rebaixo, permittindo embocetar-se parcialmente
na marmita, e duas azas de arame
de ferro moveis dentro de orelhas de folha soldadas na
sua parte superior.
O bordo superior da marmita c o do prato, virando sobre arame de ferro, formarão cordão saliente, para o exterior, de 3"l1n•
A tampa terá no centro uma argola de arame de ferro.
O peso total da lata será de 430vr
5.
h) Pucaro pam cofé.-O
pu caro para café medirá 78rum
de diarnetro interno e a altura interna de 85""". O bordo
formará cordão saliente para o exterior. Terá. uma aza
com llomm de comprimento rectificado. A espessura da folha deve ser de 0"1111,3 a omlll,-!.
O peso do pu caro será de 65~r 2.
c) Caixa pam pomada. - Será. dupla, com duas tampas
e um fundo ao meio da altura, tendo 6!lOJm de diametro interno e a altura total, depois de fechada, de 3ü"l1l; a folha
terá omrn,2 II 01llm,3 ele espessura. Uma das caixas serú dividida no centro, e em toda a altura, por uma tira <lo folha soldada,
O peso da caixa será de 57~r 2.

±

±

±

Artigos para pequenos equipamentos
Alem da caixa para pomada, precedentemente
descripta, os artigos destinados á formação de pequenos equipamentos
serão os que seguem, com a menção das condições cspeciaes a que devem satiafazer :
a) Agulheiro, com dedal e sovela;
b) Escova para fato;
c) Dita para calçado;
d) Garfo;
e) Colher;
f) Navalha;
g) Fio encerolado ;
h) Linha de pescador.
a) A .'lttlheiro. com dedal e sovela. - O agulheiro será de
madeira
bem torneada, com o comprimento de ()(illlll', formando exteriorm ente tres cnrretes destinados a enrolar
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linhas branca e preta. No agulheiro alojar-se-.h~ o ferro da
sovela com 33'l1lfl, cujo cabo, com 9511101, lhe servira de tampa.
O dedal, de ferro forrado de latão, sem fundo, deverá enfiar no cabo da sovela.
Escova para fato. - Terá 16 filas de 7 pincéis, de 7"1111 a
lm
8" de diametro, junto do pé, e de 201ll1ll de altura; o comprimento de 1..j.0"11ll e a largura de 48IDIII•
As sedas serão de mate ria animal, que se reconhecerá
queimando-as,
porque deverão arder di~c~lmente .produzindo carvão volumoso e o cheiro caractefltitlCo; a erma vegetal arderá facilmente deixando cinza branca.
Esco~a pnra calçado. . Terá igual numero de filas
de 7 pmcelB, com o diametro referido de 71l1l1l a 8IDm, mas
1ll1ll de altura: o comprimento de 178111111 e a largura
ele 25
de 5Slllm•
•
As sedas
ptas.

serr~o conforme

as precedentemente

descri-

Gal/O. ·-Será de ferro polido, sem rebarbas, e de uma
só peça, com quatro dentes de 3711l1l1 de comprimento,
te?~o o cabo 53"1111 e o total do garfo 120"'01. A espessurs
rmrumn da parte central do cabo será de 4"1111•
Peso médio: 27gr•
Colher. -Será
de folha de Flandres, com a espessura
de omm ,5, estampada, sem rebarbas, de uma só peça, com
o comprimento total de 120"1111, sendo de cabo 57mlll e de
concha 6:3"1111, tendo esta 38",m na parte mais larga.
Peso médio: 20gr•
Navalha.-A
folha, de aço, teré 68111111 de comprimento c
13"'111 de largura; o cabo medirá de 80"111\ a 8õmm de comprimento c terá alojamento para receber a folha, quando esta
se fechar. As duas platinas do cabo serão de matéria
cornea.
Peso médio:

43gr•

Fio el1cerulado.-f-;erá do conhecido no commercio

pela
denominação de tio de sapateiro, de canhamo de boa qualidade, bem ombreado,
torcido e calibrado,
tendo cada
meada :> metros. A sua resisteucia,
apreciada
em uma
fragmento de om,l, tomado em qualquer ponto de uma
meada, não será inferior a 15kg•
Linha de pescador. - :\lediriL cada meada. 10 metros;
terá I'''" de diumetro e será formada de tres cabos, compostos .cada um de dois tios de linho bem torcidos e calibrados. A sua resistencia, apreciada em um fragmento de
(lm,l, tomado em qualquer ponto de uma meada, não será
inferior a 2Ukg•
•
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CAPITULO IV
Condições teehnlcas relativas IIOS artigos mlndos
lllll'a manufactura de uulíormes
Botões

Condições geraes. - Os botões de metal devem ter exactamente as dimensões que vão especificadas.
A estampagem será nitida e, os que tiverem pés, devem apresentalos solidamente soldados, cravados ou engastados, de modo
a resistirem aos esforços dynamometricos
indicados.
Os botões de unha, de massa ou de caroço, deverão ser
de conformação
regular,
bem lisos, sem fracturas nem
defeitos que prejudiquem
o seu aspecto ou o seu uso.
Os botões forrados deverão ter o forro solidamente Iigado ao botão propriamente dito, para evitar que se separe
pelo uso.
Qualquer que seja a natureza dos botões, deverão apresentar as differentes arestas bem boleadas, de modo a evitar que ellas possam cortar, não sómente as linhas que os
segurarem,
mas ainda as que guarnecerem
as casas que
tenham de atravessar.
A côr dos botões tintos deverá resistir :í. lavagem.
Condições eepeciaes. - As condições especiaes são, para
cada uma das variedades
indicadas, as que se designam
seguidamente.
Botão colchete amarello pam dolman. - Serà de latão,
com o diametro de 20m"'; O comprimento total do pé, desde
o tardoz, será de 4Óllllll; a face terá a fôrma de calote ospherica com 8mlll de altura. Resistcncia
mínima do pé it
tracção 4õkl1•
Botão colchete amarello pa1'a jaqueta. - Será de latão,
com as dimensões do anterior e a mesma resiatencia do pé
á tracção. A frente e o tardoz serão superfícies convexas
com a altura total de 5'·"', sendo mais pronunciada
a curvatura da frente.
Botão colchete preto. - Será de ferro envcmisado
de
preto, com as dimensões do antecedente e a mesma resistencia do pé á tracção. A frente terá a fórma mamillar com
10 canelluras estriadas o a altura do 12m,("
Botão amarello grande pam dolman, - Será de Iatão,
com a fórma e dimensões do botão colchete pam dolman ,
Resistencia minima do pé ~ítracção 30kg•
Botão amarello pequeno para dolman. - Será de Iatão,
com a fórma do anterior,
o diametro de 1f)lllOl e a altura
da calote de 6"11". Resistencia mini ma do pé lt tracção 20kj(.
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Botão amarello grande pwa jaqueta. - Será de latão,
com a fórma e dimensões do correspondente
botão colchete. Resistencia miníma do pé á tracção so=,
Botão amarello pequeno pam jaqueta. - Será de latão,
com a fôrma do anterior,
o diametro de 15m'll e a altura,
entre o tardoz e a frente, de 5mm• Resistencia
miníma do
pé á tracção 20kV•
Botão preto gmnde pam jaqueta. - Será de mas~a.
A frente terá a fôrma mamillar com 6 canelluras estriadas e a altura de 1<)01111. Hesistencia mínima do pé á trac<;ao 20·~.
Botão preto pequeno parct jaqueta, - Será da mesma
materia e similhante ao anterior com o diametro de 15mlll•
Hesistoncia miníma do pé á tracção 15k~.
Botão preto grande pam capote. - Será de caroço, com
um pequeno pé da mesma substancia, tendo um orificio
para o prender ao tecido; diametro 22mlll•
~Jotãopreto pequeno para capote. - Será da mesma matona e similhante ao anterior j diametro 1511111l•
Botão 9,'anrle de unha preta. - Tcrá o diametro de H)mm,
com 3 orifícios para a linha.
Boti'io pequeno de unha preta. - Terá o diametro de
15mrn (> tambem 3 orifícios.
Botão de 08S0 para ceroulas. - Terá () diametro de 1501111
e 2 orifícios.
Botão de osso para camisas. - Terá. o diametro de 6101Il
e 2 orifícios.
Botão de r.lzm·lateira.-Será de latão. Diarnetro do pé 19m1ll
e da cabeça 1211l1l'. Altura da haste 1f>lIlm, espessura 41l1fl1•
Max!~~ espessura do pé 2111111 e da cabeça 4101lI• O pé terá
3 orifícios. Peso: 7vr a 8HI'.
Botão de carrete. - Será de latão e de cabeca dupla COm
)
, 4lnm•
o d'iametro d e 1<'
óJ'lIl1l. Altura
da haste smlll, espessura
11
gr
gl
~Iaximn. sspcssura da cabeça 4" ". Peso: 5 a 6 '.
Botão deferro pam calças. - Será de ferro envernisado
de preto, com 4 orificios ; diametro 15T111n•
Botão de metal branco para calças. - Terá as dimensões
e o numero de furos do antecedente.
Atacadores de algodão
Serão de algodão branco, com o comprimento de 0111 6
tendo agulhetas de folha nos extremos. Asna rosistencia.
apreciada em um fragmento de 0111,1, tornado em qualquer
maço, 11:~0 deverá ser inferior a 20kg•
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Galões

Os galões a fornecer, com Offi,Ol de largura, para distinctivo e guarnições dos uniformes das praças de pret, são
os seguintes:
Galão de lã amarella;
Galão de lã azul e preta;
Galão de lã encarnada e preta;
Galão de lã encarnada e branca j
Galão de lã encarnada j
Galão de seda amarella j
Galão de seda azul e preta;
Galão de seda encarnada c branca j
Galão de seda encarnada e amarella ;
Galão de seda azul clara j
Galêo de seda encarnada j
Galão de seda encarnada e preta.
Os galões amarellos, de lã ou de seda, serão de um unico
padrão, conforme com o que está representado
na figura
10, qne faz parte das alterações ao plano de uniformes,
inserto na ordem do exercito n." 11, La série, de 7 de
junho de 1895.
Nos galões de lã amarellos e encarnados a trama será de
Ui e a urdidura dc algodão, uma e outro de boa qualidade
e bem fiados. O tecido será devidamente
apertado e consistente, não apparecendo a urdidura sobre a trama.
Os outros galões de lã terão a urdidura apparente j o
fundo do galão será de algodão, sendo o desenho de lã.
As materias corantes serão a cochonilha, para o escarlate, e o anil, dado em rama, para o azul.
Os galões de seda amarellos, encarnados e azues terão
a trama de seda e a urdidura de algodão, que não deverá
ver-se por cima da trama.
Os galões de seda azues o pretos, encarnados e amarcllos e encarnados
e pretos terâo a trama e a urdidura de
seda.
O galão do seda encarnado e branco terá a trama de
seda e a urdidura de seda e algodão.
Fitas

de algodão

°

As fitas de algo dito serão da espécie denominada no commercio fita indiana) com os numeres
e
tendo a primeira 4'"nl a 5"'''' de largura, e a outra tom",; os pesos por
metro serão, respectivamente,
de 1 e 2 grammas. A 811a
resistencia,
apreciada em um fragmento de O'", 1, tomado

a,
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em qualquer maço, não deverá
n." O; a 15kg na fita n.? 3.

ser inferior:
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a 10kg na fita

Colchetes e fivelas
Condições gemes. - Os colchetes e fivelas devem, quanto
ás dimensões, bem como na parte relativa á natureza e
qualidade
das matérias
empregadas
no fabrico, ser conformes inteiramente
aos padrões adoptados. A espessura
do metal deve estar em relação com as dimensões do artigo e o seu envernisamento
ou estanhamento,
quando
sejam exigidos, deve ser completo, de modo a não deixar
o metal a descoberto em parte alguma.
Condições eepeciaes. - Os colchetes amarellos e pretos
serão feitos, respectivamente,
de arame de latão ou de ferro
envernisado , com as espessuras
de 1"1111,5 a 2U1'" na parte
cylindrica, e terão a fôrma .e as dimensões do padrão. O
esforço necessario para abril' o gancho do colchete amarello não deverá ser inferior a 201..1( e o do colchete preto
a 301..g.
O colchete de suspensão deve resistir a um esforço dc
')~kg

dD

.

Os colchetes para golas serão iguaes aos que no commercio têem os numeros 12 e 16, devendo ser estanhados os que forem de latão, e envernisados os de ferro.
As fivelas arnarellas serão feitas de latão e as pretas
de ferro envernisado,
devendo resistir a um esforço de
30kl-l sem se deformarem. O peso mínimo da fivela amarella é de 3gr,5 e o da de ferro 4g",f).
Grossaria para entretelas
A grossaria, sendo destinada a dar maior regidez a determinadas partes do fardamento,
eomo as golas, deverá
ter a força. c consistencia necesenrias para bem preencher
e te fim. Será de linho ou canhamo, Bem tintura, com 0"\70
de largura, {) a 7 fios na trama. e 5 a G na urdidura, por
centimctro. O peso por metro corrente será de 22f)Rr.
Agulhas
Serão de aço
tort
ou quebre
ros bem abertos,
Cada carteira
um dos numeros
mercado.

bem temperado e polido, que se não cnfacilmente, com os bicos bem finos c fusem rebites que cortem as linhas.
conterá 2i) agulh:ts, sendo G ou 7 de cada
1, 2, 3 c 4, por que são conhecidas no
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Linhas o torçal

Condições qeraee. - Tanto as linhas como o torçal devem ser de boa matéria textil, bem torcidas e calibradas, isentas de matérias hecterogeneas,
não esgarçada
ou
nodosas.
Os tons de côr serão exactamente
iguaes aos dos padrões, A tintura deve ser uniformemente
repartida
no
s u interior, o que se verificurá
destorcenda-as
i a côr
deverá resistir,
tanto COll!O o ]1:\nl1o a quc o fio hajs de
ser applicado,
á acção dos agentes utmosphcricos.
As
substancias
tinturiaes
empregadas
devemo ser de boa
qualidade,
Condiçõe« especiaes.
. Os carros de linha para machina
de costura serão dos números 16 e ;~O, com 1HO metros
(200 jardas), A linha será composta por tres cabos bem
torcidos e, apreciada a sua resistcncia na extensão da 0"',1,
lHLO devorá quebrar:
com esforço inferior a ll~,200, a do
n." ](j c com o de 1k~, a (lo 11.o ;)0,
O torçul llerú disposto em mendas, s ndo o d
côr
preta dos numeres 12 e 22, e os (las outras l'O1'\'8 d'este
ultimo numero. () fio Iwrá todo de sl'da l' niLO deverá qu orar, apreciada tambcm a. sua rcsistoncia na referida extensão, com esforço inferior a 1k~,:)o n." 12 (' o n. o 2:!
com Ok ,500,
O p so de cada meada 80r:\. de 2 grammas approximadamonte.
Secretaria d'cstado dos lIego('ios (la gm'rl'a,
cm ;W dc
janeiro (le I DOli, O director gorai, .I0SI: Honorato dI'Arendunç((, gCl\t~l'al de brigada,

S~crelarla d'r~lado do Ilrgocio~ da guerra-Olrrtçio

geral-:i

• Reparl'çao

Manda R1I l\lagosta<l1' EI.Hpi, pela 81' 'reta ria d'e 11Ido
dos negocioB da gu rrn, cm conformidado
COI1l a opini] o
l~llani~l<' (la eonuniasão
nomcadn por I'orhrill
·11' :! I d('
lever 'l1'U do anllO pl'o,-imo lilldo, (111 (pilham
('.·P('Il','HO
no !:icrvi','o dp V<'riJj('lu'ào do cal<;ac!o d' tillado 1\ }1m
ça~ de }ll'~t <lo ex(')'('i~o as in trllc 'ue t 'cllllic,
(111
hm,'am :~sBlgnada:i pelo g'l'lwl'al (1l' brigada, din'('!or g 'I'al
da l'('ferllln. spl'I'dal'Ía
(1'<, tadu, .10 l' Honor, to cl~ ~I 'U
don(;a,
Pa<;o, ('m :lO (le jSUl< i.,o d, 1 \)06,
.los: MI/filias J.\ 1111 •
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Instrucções tecbnicas para a verificação de calçado
destinado ás praças de pret do exercito
Os cuiros destinados
:í. manufactura
do calcado serão
d fabrico nacional e corridos com casca do carvalho, com
«xclu ao lião S{I de acidos fortes, taes como os ácidos chromico c sulfuri 'o mas de extractos ou de quaesquer
outros }lI'ocessos que tornem o cabedal friavel ou muito fle.'ivel, hygrom trico e de difficil conservaçao.
Os coiros devemo ier profundamente
cortidos. Quando
cortados, a . up rficie da sccçao será homogenea, sem estria de v rdura ou córneas ou de diífercnças de côr. A
jl()r ed pouco 'pessa, de côr castanha,
o cm'uaz vermelho
scuro , uniforme,
lustro o e apertado,
finamente
ri vado P ,lu utrelaçnmento
das fibras, um pouco mais
cl:\I'a. qno o fundo, qu' mostrem lima cortidura profunda
obtida I ntam nt .
A flor deverá
er filia, uniforme, lustrosa e adhcrente
ao carnaz, nuo quebrando quando se dobrar a pelle; o carnaz l'1':l uniforme
h III limpo de mu culos.
8er:\ rejeitado o coiro ôeo, mollc o sem cohesão, qUl'Ll'adiço, ardido, a 'ido, COlll estrias de verdura ou córneas,
cujo
corte tiv r a CÔI' einz nta l' vcrdeadu ou vermelha
,
VIllO 'fi; bem corno o coiro mal descarnado,
de flor áspera
I' é pe
n, de grão gru seiro e mpolado, de côr desigual,
de Vt'i
ou maneha
clIms ou esbranquiçadas,
(j muito
hYg'rollletl'Í(\o.
,'cd hunu m r j ilado o coiro que tivcr sacs mctalli'o , gl) ('o e, gly('erilla ou qUilO 'quer outras suustancins,
com o fim d lhe :tUg'1ll'lItar o peso ou l'llcobrir defeitos.
! 'ào
. erao aclmittitlos para Il f:lbrieo do eal<;ado os coiro .Ii I/flidu
i to {', obtidos }lOI' diyi ao na l'SpN;"lllr:t,
apre. elltando por prol' sos lllcchanicos uma flor artili'ia!.
~'ao Serao i 'ualull'nt< :J(lmittidos os ('oiros provenientes
Pl'Il' dI' tOlll' I, quI' " r.t1n18nte são í'cos. ('onIHlcclIl-se
ta II 11 P0l'qll, no contrurio
das de olltros Ilnim:tes,
t": III o pt' ('0\:0 \ o e palllare. maiH SP('SSOS elo qlle as ,1IH':lS
cum maior 111lInerOdI' UIII ('ulo (lo q ue na partu múdia do
<Inr o. Para di imllllll' a origem d\·stas pelll'::I usam rnspal'
o elll'll,lZ do 1)(' CO'o e dos ll~p:lI<lal'e', pelo que é nect'Hsal'io
t 'Iuninal-a
at1<'ntam nte.
Os eoiro "1'0 o
o ellgol'llllraJo.
11:10 conterão mai
U· 21 por cento do 11 pc o de I glll\, d pois de . '('('OS na
t' tufa II 10U , II m mai
dI' 0,5 pOl' eento de cinzas,

,
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coiro grosso não deverá absorver
mais de 35 por cento de agua, no fim de meia hora, e de 50 por cento,
no fim de vinte e quatro horas. Os coiros engordurados não
absorverão, n'aquelle mesmo tempo, mais de 40 a 55 por
cento de humidade.
O coiro deverá possuir a eonsistencia
e flexibilidade
convenientes ao fim a quo é destinado.
Para engordurar
as polles
prohibído o uso de preparos acidos c dei oleos mineracs ou vegetaes.
Verifica-se o estado da cortidura fervendo cm agua um
pedaço de coiro. No coiro bem corrido a decocção será
transparente,
de côr castanha avermelhada
e não se gelatinará, quando evaporada á consistcncia xal'oposa; o coiro
encarquilhará
e tornar-se-lia
friavel. Se o coiro for mal
cortido, inchará pela ac~~!'i.oda agua fervente, ficando transparente nos pontos em que a substancia
cortidora não
exerceu a sua acção; esfregado
entre os dedos, apr sentar-se-ha pegajoso. A decocção turvará, cm regra, sendo
corada de amarello ou cnstanho claro, c produzirá gelatina pela evaporação.
Reconhece-se
a presença do acido sulfurico nos coiros fervendo 1 gmmma d'esta substancia em 20 a ~õ grammas de agua destillada, até que o coiro endureça.
Decanta-se o liquido, passado algum tempo de descanço, e
deita-se- lhe, gota a gota, uma. solução de chloreto de bario, que não precipitará
::;0 o coiro for de boa
qualidade.
A percentagem
das substancias minera s verifica-se calcinando [) grammas de coiro n'um cadinho c juntando, com
cuidado, algumas gotas de dissolução de azotato de ammonio, a 20 por cento, para facilitar a incineração.
O exame dos coiros pelo corte far-se-ha n'uma secção
obliqua.
Os defeitos,
tUCI; como marcas a fogo, golpes, veio'
penetrantes
e esfoladurns, reconhecem-se
à vista, ao tacto
ou pela flexão.
As picadas de vareju, 1.H1J'aOOS de vermes, do aguilhão, etc., mal cicatrisndos, descobrem-se
tom uma agulha
romba.
OH coiros fortes, de ispessura superior a 4 millimetros,
curvados soln-o 11m rolo de madeira de 0"",()() de diamctro,
com a flor para fóra, devemo conservar intacta a flor, E~ta
experieneia não so fal'à bruscnmente.
08 coiros de menor espessura serao susceptiveis, igualmente, de SP curvar, sem ra~gamento
da flor sob)'· IIIl1
eylindro de 0"',04 d diatnetl'o.
'
é
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Quando se dobrar varias vezes o coiro de modo a provocar a sua fractura, deverá esta apresentar-se
obliqua; se
for perpendicular
á superfície serã indicio de que o coiro
estã acido.
Verificar-ss-ha
se o coiro 6 ôco, dobrando
uma tira
cm azelha, cujos extremos reunidos
se introduzirão
em
uma passadeira,
que avançará até Onl,02 da volta formada;
seguidamente
apertar-se-ha
a face externa da azelha até
que a interna fique distanciada
por um espaço igual ao
dobro da espessura do próprio coiro examinado. Se a flor
se franzir parecendo separar-se
das fibras do carnaa, ou
se, ao endireitar-se
a porçao que foi dobrada, alisando-a
com o pollegar, as pregas persistirem,
o coiro será ôco e
d verá ser rejeitado.
Alem das provas indicadas para se conhecer o estado de
cortimento
dos coiros, poder-se-hão
empregar
as que se
julgar m convenientes,
taes como as provas pelo acido acetico, pelo permanganato
de potássio e outras.
Finalmente,
os coiros engordurados
não deverão deixar
ex udar () 01 'o do preparo,
o que se verificará
comprimindo-os entre duas folhas de papel, que se nâo mancharão.
Fõrma«. - As fôrmas para calçado militar serão de madeira muito sêcca, e marcadas com o competente timbre de
adruissão no cstabelecimento
para esse fim competente, depois de verificada a sua correspondencia
com os diíleren
tes typos regulamentados.
Para este fim, cada fôrma terá
na parte superior e inferior os pontos de referencia
que
permittam,
1Il qualquer
occasião, tomar as medidas que
definem o ditl'cr ntes typos de calçado .
.cd nbsolutamenta
prohibído ao adjudicatario
empregar outra
quaesquer
fôrmas para fabricação de calçado
de tinndo 1\0 xcreito, salvo nos casos em que as rcquisiÇõ' , referirem
a typos especiaes.
Cadn fi'irma terú um numero de ordem marcado por
modo b 'III visivcl, tanto 110 p{. como na cunha) não sendo
licito, qualquer
que seja o prot zxto, mudar ns cunhas de
uma para outra fôrma. A referidas fôrmas indicarão, pelo
me mo modo, os typo
de calçado a que corresponderem.
O adjllcli('atario marcarú o calçado que fornecer com o
t~'po e . ub-divisão a 'lu clle corresponder,
segundo as
(li posi)(H: vigente.
A verificação da mareacão será realisada pela applica9/10
<la fôrm
COlllp t mt es ao calçad«,
q1l0 para cato
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fim seja indicado, para o que o estabelecimento
encarregado da sua recepção
deverá possuir, também, uma colI cção completa de fôrmas correspondentes
ao typos adoptados e suas sub-diviaõca, devidamente conferida e authenticada.
Marcaçõo do calçado. - O calçado approvado será marcado, artigo por artigo, com um timbr determinado sup riormente, a tinta indelével. O que tiver de ser beneficiado,
será carimbado a tinta indeleveI com um E na part
a
beneficiar ou substituir;
o calçado rejeitado s rá marcado
com a letra R, posta com um punção.
Botas para soldado8.-0
coiro empregado
no fabrico
das botas será, com excepção das solas o do contra-forte,
do bezerro
verdo com o carnaz para féra j a flor-ta, ou
a parte quo cobre o peito do pé, t rá a curvatura
conv niente dada a frio j O talão, quo re guarda o calcanhar,
rá.
reforçado exteriormente
pelo conira-forti
, de Rola Y rde d
1 millimetro de espessura, com a flor pnt'a fóra.
cano s rá formado d duas P as, ligadas po teriormente por m io de costura, refor 'ada cxt riormcnte com
uma tira de bezerro verde de 20 millimotros d largur .
As duas peças que compõem o cano s rão ligada lat ralo
mente por meio da jijola. de b serro da barriga, com a
flor para fóra j a fijola deverá poder dobrar corno folie
as duas porções do cano unir-se mais ou menos no sitio
d'aquella peça por meio de duas presilhas de b zerro, a
quaes serão s gnras por dua fivelas dobrada,
de ferro
nvernisado do preto.
Na parte inferior do cano, junto á floreia
ao contraforte, haverá o coraçtio. que servirá do r forço.
O pé da bota eompor·s -ha da palmilha. da v 'ra, do
nchimento , da alma, da entre-sola e da sola,
A palmilha será de sola verd , com 1 millimetro de
esp ssura, c a vira, da m sma sola, mas com :3 millim tros de espe um e millim tros de largnra.
O palmilhado, isto ó, fi li~a): o dI palmilha com a vir,
a Horcta c a parte inferior do cano,
1':'l feito com linhol,
com a rcsistoncia
de 4kg avaliada
'111 um fragmento
d
om,l d
. t nsao, com o qual s far:\. Illlla linha ti oito c. bosJ qn depois deve s r cOllvt'llientullolltl'
·nccrolada. O
cO~ldo ser:'L rpali :\110 :\. mIto, com o ponto clltr la' do b rn
apertado o distnnt'iacln de R millillletro
. ~ vira serão {'osillos o alto
a :;ola , p ln lU m f rma
mdlCada par~
palmilha<lo. Para pt·\, Ill'h l' o int f\' lIo
ntr' a pahl111ha a vira h:w.rá o '11 'him nt li ola d

°
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1 millimetro de espessura, que occupará a parte correspon·
dente ao assentamento
do pé até ao bico, e a alma ou
enfuste que occupará o enfTanque ou cavado do pé, e vae
desde o enchimento
até ao tacão. A alma será formada
por dois pedaços de sola delgada.
O nchimento será pregado á palmilha por meio de pino d madeira, nâo sendo pcrmittido o uso de pregos.
A entre- 'ola terminará na altura do enchimento, sendo
formada de sola, com 5 millimetros de espessura •
.A sola terá izualmente
a referida espessura, e sobre
ella, com o linhol quc e emprega
no palmilhado,
será
cosido o tacão, de 20 millimetros de altura e de 7:) millimetros de comprimento.
A sola deve ser verde (1 bem batida, mas sem exces o, que a faria negra e tornaria o
coiro quebradiço pela fie. fio.
A ílorctu, o contra- forte, o coraeão e as presilhas serão
co ido á mao, com linhol de :!kg de re istencia mínima,
avaliada em um fragmento d \ 0111,1 d 1 ext nsão, eom o qual
se formará uma linha de tr
cnbos, encerada com ceru
brune . }. te co ido ou 0P 'rllç:io d ajuntar, suo feitos
com ponto corrido
om quatro pontos cm cada centiln

.tro.

A união da dua part
po toriores do cano será feita
com o Iinhol para ajuntar, com um ponto por centímetro.
,J_\ fijola e a tira po t rior do cano . 'rito cosidas
machina com linha formada por tr s cabos, t ndo cada um
doi nos. A r i, t ncia d' ta linha, avaliada em um fragmento de O!U,t de xt não,
'rá do 2~, o mínimo.
A flor t sobr põeM cano 15 millim tI'OS, e este tl.
fijola 1 () millimetro .
O t. (', o terá dua 01'1
de 1fi cardas cada uma, e a
ola tamb m dua 01'1 ,c da uma com :.10 carda.
A 'ar.<1a
t á
oruprim nto d t) millimctl'o
c, na cabeça, o dlaln h'l, d
G millim tI' I
O cano, a fIOI'et
pr ilh
crt o cortadas cm b zorra limpo i t é da ]>I\rt "nl1'1I1 dn pell , ('010 c. clu.
ao d I b ;ri
j'
fijol d \
01' cortada
das barrigas
c a ola da part c otral d J1 lIe.
A pnl.nilha,
vira. , capa
entre·capas do salto ão cortada da bal'l'ig
. a 11 tr~· nln, da cabeça ou do pe coço j
o contrn·fúrt
• do
p Icl r ; 1\ allllas e o enchimento,
da hal'l'i
ou d
P 1't 1II i ordinarias da pell .
A altura da bot
rã d 320 milliI1lotros, sem o ta ll'.oj
a
contr ·fi rt ,n
1 rt IllI i alta
acima do alto, de
5
G millim tr .
á

_ao
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Botas para sarqenios, - As botas para sargentos serão
feitas dp, vitella bem corrida, e compor-se-hão das mesmas
peças das botas dos soldados, tendo iguaes dimensões, com
meia palmilha (calcanheira) de carneira parda de õ millimetros de espessura
e o cano forrado da mesma carneira.
As costuras e os cosidos devem satisfazer a condições
identicas ás das botas dos soldados.
O tacão e a 801a não terão cardas.
Este calçado será fornecido engraxado
a preto, não
devendo a graxa conter nenhum sal de ferro de acido
mineral,
nem empastar
o carnaz,
adherindo-Ihe
finamente.
Sapatos para eoldadoe. - Os sapatos para soldados serão feitos de bezerro verde, com o camaz para fóra. A floreta terá a curvatura
conveniente
dada a frio. O talão
será reforçado com o contraforte ele sola verde de 1 millimetro de cspessura,
com a flor para fóra, tendo a altura
de 55 a 60 millimetros. Terão também coração, qu reforçará lateralmente
o talão e a f1oreta. Estas duas peças terão orelhas feitas de bezerro verde.
O rasto dos sapatos será feito de duas solas, sendo
verde a exterior
e ambas muito bem batidas e solidamente cosidas com linha encerolada, conforme se pr ceituou
para as botas de soldados.
O tacão deverá exceder o talão de 9 a 10 mi llimetros, por
fôrma que sobre elle possa assentar
o bordo do canhão e
o aro da espora, e deverá ter a mortagem
para receber a mosca do canhão. A sua altura será de 12 millimetros.
A sola terá duas orlas de HO cardas cada lima c o
tacão tambem
duas orlas d 15 cardas cada uma. A
carda deve ser igual á empregada
nas botas para soldados.
As costuras, cosidos c linhas devem satisfaz r lis con
dições exigidas para as botas de soldados.
Sapatos para sargentos. ~Os sapatos para sarguntoa serão similhantcs
aos dos soldados, sendo o bezerro substituido por vitclla.
Não terão cardas.
O talão sers. forrado de carneira P" ta ele !> millimetros de espessura
e 11. florntu de panno cru igual ao empregado para forros dos uniformes militares.
Devem ter moia palmilha do carneira parda.
As orelhas serão de fita de algodão bem resist ntc, com

1.* Serie
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a largura de 20
metros, sendo de
Estes sapatos
graxa satisfazer

millimetros e o comprim nto de 70 milli50 millimetros & parte livre,
serão fornecidos engraxados,
devendo a
ás condições já indicadas,
Disposição cornm1l1na botas e sapatos, - Alem de se examinarem as qualidades
dos coiros, as fórmas de cosidos
e mais condições a que terá de satisfazer o calçado, deve
verificar-se,
também, rigoro amente se elle corr aponde
aos typos requisitados,
Canhões de botas pa?'U soldados, - O canhão será de bezerro verde, com o carnaz para fóra, e terá um contraforte do uiesmo coiro, mas com a flor do lado ext rior,
com a altura de 55 a 60 millimetros.
A costura posterior do canhão, feita com linha para ajuntar,
t .ndo um
ponto em cada centim tro, será l' forçada, d sdc o contraforte até ao extremo superior, com uma tira de bezerro
verde de ~O millimetros d largura,
A mosca será achatada, t ndo :30 millimetros do comprimento d ha t ,
Na frente, o canhão terá cosido inferiorment
111U passador do bezerro,
tendo a flõr para. f<ira, com a largura
de l~) millim tros, para dar passa"em
a uma .orrcia de
10 millimetros de largura,
O canhão deve t r, na parto sup rior, um forro ele carneira pnrda, bom cortida, de f) milliiuetroa d \ '!-I}l ssura,
corn li alun-a d ~20 a 2-10 millimetros.
T rá igualmente duo. WC ilhas d fita d algodão com
re. isteucia não inferior a 5f) kilogrammns,
com a largura
do a~) millimetros
o comprimento
de 1GO millimetros,
sendo de \)~) millim troa a part
livl',.A
resist ncia
s rú apreciada
m UUl fraginc nto de fita na extensão

dOm,1.
Ol:j cosid» do canhão serão feito li macliinu, com a linha indicada parA. o cosido da íijola II tira posterior do
cano da botas, t ndo quatro pontos por cada centimetro, c dua ord -ns ele pontos, .. 'cepto !lO tal: o . na partC'
inC 'rior do furro, (PW t 1':. o lima,
1(wht:l'.~ di' botas flnm 11((1'gl'.II108,
canhões de hota!l
para ~Ilrg nto S '!':LOcm tudo illlilhan(
no' cIo ohlado,
dC\'tm(lo t'lIl}Jl'egal"S
na
ua 1Il11llllfll 'fura
a "itcll:
em
Bub titlli~ã) do b 'i:el'l'O, • 'uri\o fom 'ci(lo~ tlgra. ado, d v'nelo a '1':\."1l. ati C· Z 'I' á condi~üc . .iii ('itu(b ,
AlpCl'ClltlUl,
A alpcl't':tt:t
Ol'ito fêit, s d m
d CÔI' ca tunho-c cur,
ati CIZ Ildo li

~õ
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Numero de fios por centi'j
metro. . . . . . . . . . . . . . ..
Peso,

sem ourelos

Nume~o

da fiação, medida

decimal , . . . . . . . . . . . ..

Urdidura ........•
Trama...........

I
I

1." Serie

15 a 16
11 a 13

35 8 gdrammas por metro quad ra o.

Urdidura.
Trama...

............
5
. .....
,....
4,5
xne.
grnmrnas

Resistencia minima
namomctro

~o dY-1 Urdidura.
n'uma tira de Trama

om,1 XOrn,04

o

.. .

.

..........

.

55
55

forro será de algodão cru, igual ao empregado para
forros dos uniforme" militares. No sitio correspondente
ao
peito do pé, haverá uma abertura ele :)0 a GO millimetros,
com quatro ilhozes de latão n.? [) de cada lado, tendo
internamente
uma pestana feita com tecido da alpercata,
também forrada de panno cru, Nos ilhozes paSHal'Ít um atacador de fiO centimetros de comprimento,
de algodão preto
('010 agulhetas
de folha de Flandres,
devendo ter a reaistencia de 20 a 2:) kilogrammus,
avaliada em um fragmento
de 0''',1 de comprimento.
A sola será feita de trnnça de juta com t1'OS pernas,
formada cada uma de sete íios, devendo cada no ter a
rcsistencia de 15 kilogrammas,
apreciada em 0"',1 de comprimento.
As tranças,
para formarem
a sola, serão solidament
cosidas entre si por meio de dois fios torcidos igunes aos
que se empregam no fabrico da tran ~a; a espessura <h sola
será de 12 a 14 millimetros, devendo o assento do entrançado exceder o pr 'gado do tecido da alp 'reata de ô a (j
millimetros.
O salto será de uma se> peça de coiro, de 4 a [) milli~etros de espl'ssura,
solidam nt co ido II. sola com uma
linha feita com quatro cabos d« linhol enccrolndo igual ao
empr 'gado no palmilhado
das bota . A solu não dovcrá
descoeer-sc ou abrir quando se do orar d modo It unir a
ponta com o salto.
O .comprimento das alpcrcatas :t fornecer
stad compr hendido entre 24 e 32 centimotros.
d'estado dos neeocios
da guerra , em :~O de
. Secretaria
.
1
to>
Janelro
(e 190G.=O director geral, J08é Honorato de
Mendonça) general de brigada.
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3. O-Secretaria

d'estade dos negocios da guerra-Direc~lo

geral-

t,a

Repartição

Em conformidade com as disposições do decreto de 14
de novembro de 1901, se publica o valor de n para o
anno de 1906.
féUia da. prollloçõ
1-

-.;
o

'"oo

\rml\B e servíçoe

...

" .,
" ..
e "..~ ;;;: '!'0... ""~ .;::
...
...
-- -- -- - - -<
o

'§

o
õi'

o

<:.>

------------8erviço do estado maior .. " . . . . . . . . . .

2

3
;,

Cavallaria

o

•

•

•

•

•

•

•

•

,.....

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

. . . . . . ..

Almomrifes de engenbcria
e artilb ria
Medicos
Veterinario
Phnnnncouttcoa ..........•.....•.
.Admini tl'nçào militar. . . . . . . . . . . . . • . .
o

8ccretariado

1

-

1

-

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

_
-

"

_

AIIJ\Ox!lrifes de saude
Picadores

0_

"

3
12
1

rnili tar . . . • . . . . . . . . . . . . ..

Capllllàe

4.

•

eeretaria d'e lado do. atgocio. da ,uerra-

Lo

C)

Engenheria . . . . . . . . . . . . . . ..
Artilh ria...........................
Infanteria

.

Lo

2
f>

3

-

-

7 10
598

5

4

f) 11 20 21
-!
1:3 19 U2 106 79
1 2 6
1
7 10
7
2 4
1 1 2 2 :l
1
I 1
:1 f>
1 13
3
1
2
·1 1
324

Direcção gml-

P

1

-

2

-

2

R~partitã.

Para cumprimento do artigo 2G.o do r gulamcnto obr
sub tanci S xplo ivas, approvado por do .reto de ~4 de
dez moro d 1U02, se publica o seguinte alvará:
Mini.lerio do'

II

goei

do reino - Dirr ~ao 9 nl d aude e h n fi rn ia publira
i.a R parhção
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sivamente destinada a preparações pyrotechnicas,
artificies
de fogo e foguetes ou manipulações
analogas de corpos
explosi vos:
Vista a lei de 24 de maio de ] 902 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro de 1902;
Visto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Manuel Gonçalves & Irmão
a licença para a installação de uma officina exclusivamente
destinada
a preparações
pyrotechnicas,
artificies de fogo
e foguetes ou manipulações anaIogas de corpos explosivos,
ficando o concessionario
obrigado ao disposto nos citados
diplomas e mais ás seguintes condições geraes e especiaes :
1.:1 Entrar na caixa geral de depositos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 50aOOO réis, importancia da caução definitiva arbitrada.
2." S6 podem ter portas ou janelas as frentes da officina e respectivo deposito viradas ao lado sul.
a) Entre as construcções
e o caminho publico, que fica
proximo do local da oflicina, plantará algumas Arvores de
al to fus te ;
b) Só poderá ter em deposito 8 kilogrammas de ubstancias explosivas e 20 de polvora, ficando-lhe vedado o emprego da dynamite.
3. a S6 poderá começar fi laborar o funccionar depois do
ter permissão dada. por scripto pelo administrador
do concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria t ita pelo inspcctor do serviço de artilheria ou por delegado sou, a r .
querimento
do interessado.
4. a Nãc offectuar II. ceesão ou transfercncin
sem previu
auctorisnção
do govC'l'llO.
do offi5.a Acceitar a visita ordinarin ou cxtrnordiunria
c~al do artilherla inspector ou elo seu delegadn, ( bem assim a do engenheiro eh fll da circtunscripção
dos serviços
techni('Os da industr-ia, pormittindo-Ihc
que x.uuino as
condi<;ões da inatallução, verifiqu
n producção da fabrica
e proceda I\S pesquisas que lhe forem sup riorrn nte ordenadas.
G.a Não cffectuar trabnlho nocturno.
Pelo que mando ás auetoi-idados
'.
" tribuna 's func .ionarIOS c IllAIS pessoas
a quem o onh cimento d'cste m u
alvará competir,
que o eumpl'llm e guardem c o façam

1.- Série
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cumprir
e guardar tão inteiramente
como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no Paço, em 2G de dezembro
de 1905. = EL-

REI.

= Eduardo

5.

Setretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- :1.& Repartição

Q -

José Coelho.

Na relação das freguezias, publicada na ordem do exercito n.? 22 (La serie) de 1901, que constituem o concelho
de Rezende,
em vez de «Anreande s ' deve ler-se 3:Anreade a ; e no concelho de Cu tI'O Daire, em vez do e Ribollos» deve ler-se eRibolhos s ,

G. o -

Secretaria d'e tado dos lIe~oci& da guerra-Repartição

do gabinete

Para os devidos effeitos se tran crev da portaria. de 12
do corrente mez, expedida P lo mini terio das obras publicas, comm reio e industria, a parte da tabella ref rida
a este ministcrio designativa
das repartições, auctoridades
o funccionarios
aos qua s \ concedida a faculdade de expedir e r ceber correspondencia
oílicial e limite d'esta fadade.
Dir.ec._toreeral
chefes de rapartu;ao da di!' cção g irnl .. , . . .

A todas as repartições,
dnd 's e funccionarios.

Chefo do gabin te c ajudant de
campo do ministro .....•....
Comrnalldante8 das grsnd s cir-

Id m.

.

Id m.

COf!lIDllnclllnt s das divisões mihta.rt·s territoriae
.
CO~~nndant(·s das brigadas
.

Id m.
Idem.

curnseripçõt·s

militnrr

OfficlIl.ca dos atados maior s das
divi,õcs
brigadas •...•...
Governlldor d_o('aulpo entrincheirado dI: Llshoa e officiaee do
fcspeCII \'0 estado maior .....
Commnndnnte8 d08 Sl'Nol'cs du

d feza
.
ComlU!mdnntc do 8Cl'viç~'
podos ....••.

, ......•...•..•

d~'to'r:

Idelll.

Id m,
Idem.

aucteri-
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Generlies inspectores
e officiaes
do respectivo estado maior .. ,
Commandantes militares dos Açores e Madeira, , , , , .. , , , .. , , ,
Governadores das praças de guerra e respectivos
majores de
praça,.,
"".,.,
.. ",.",.
Presidente e secretario do supremo conselho de justiça militar
Presidentes, auditores, promotores, defensores
e secretarios
dos conselhos de guerra terri-

toriaes .... , ". , , , , . , ....

,,,

Officiaes da policia judiciaria .. ,
Inspector
dos monumentos nacionaes .. , , , , , ,
,
.

Preaidentes
e secretarios do conselho superior de promoções e
das diversas commissêes militares. " ,
,
.

N,o 1

A todas as repartições,
dades e funccíonaríos.

1," Seríe

auetori-

Idem.
Idem.
Idem.

Idem,
Idem.
Ao ministerio da guerra, direcções geraes dos serviços de
engenhería
e artilheria, commandantes das divisões e mais
auctoridades
militares.

A todas as repartições,

aucton-

dades e funccionarios.
Directores, chefes do estado maior
e chefe das repartições das direcções geraes do serviço do
estado maior e das demais armas
, .. ,
,
,
. Idem,
Inspector. sub inspector e chefe
de serviço da inspecção geral
dos telegraphos militares .•..
Idem.
Director do deposito de material
de gul.lrra ..........•.....
,'
Idem.
Inspectores
do serviço de saude
Idem
Inspectores de engenheria e artilheria. , , , ... , . , , .•. , .. , ..
Idem.
Sub.iuspectoros,
chefes di' secção e mais ofliciaes das insp cções do serviço de engenheria
Á dire çito geral de engenhnria c a todas as repartições,
auetoridades e funecionarios
da respectiva circumscripçito
, militar.
Guardas de engeuheria, , . , , ...
A direcção geral do 8 rviço de
eng nh ria e olliciat's ela inspecçâo do mesmo e rviço na
respectiva cireumseripçâo
mi.
DirectOl'es dos estabelecimentos
fabris, .... , .... , .. , ......•.
Chufes das secções de material
de guerra .•. , ... "., .. ' .. , .

lit r.
A toda
dades
Iucm.

as r pal'tiçõ 8, nuetorifuncciouurios.

C
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Caeemeiros

.

Commaudantes, immediatos e officiaes de inspecção dos diverS08 corpos de tropas
.
Commandantes
das companhias
de reformados
.
Commandnnte do deposito de deportados .........•.........

Commnndantes de qunesquer for.
ças em marcha ou d sstaeadas
Commandante~ dos districto
de
recrutam nto
r 'serva
.
Cbefes dos s erviçce dc recrutamento de nnimaes e vehiculos
Director da manutenção
militar
Chefe do s irviço de transportes
Chefe da secção de fardamento
Chefe da agencia militar
.
Escoll\ do exercite
.
Real collcgio militar
.

Escolas praticas de ng nh ria,
artilhe ria, cavallaria
infanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Director da carreira de tiro do
Lisboa
.
Commulldnntcs do pr idio militar, do deposito disciplinar
e
D.dlls ensas tio r clusão
.
1roctores dos ho pit es militares ..•.
Command;l;lt'
'i;l~
.validos militar s .........•..
Director gerente o fi c I do gov~r~o junto
da cooperativa
nllhtar ...
Auctoridad
roa portuguezRa da fronteira

d'o' il~~pii~l'ci'

A todas a repartições,
dadcs e funccionario

67
auctori-

Idem.
Idem.
Ao commaudante
da 1.· divisão
militar,
corpos do exercito,
corpo de marinheiros da armada, direcção geral do ultramar e repartição d abonos e
processo da administrnção militar.
A todas as repartições
dndes e fuuccionarío

auctori-

Idem.
Idcm.
1<1 un,

Id

m,

Idem.
Idem.
Idem.
A toda
as r pnrtiçõ
,auctoridades e fuucciouarlo , e aos
chefes de familia a r lações
de aproveitamento
e procedim nto do r sap ctivoe alumnos,

A todas

1\8 r partições,
dud s e funccionarios.

Id

auctorí-

m.

Idem.
ld m.

ld m.

Id
's' ;~Úit~~~'
. '~p.;i~:

i·..

m.

suctcridadee
milit res 8Upl'rior s bespallbolas da frontira.
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1.· Serie

d'estado dos negociosda guerra-Direcção geral- iP Repartição

Declara-se que continuam em vigor durante o 1.0 trimestre do corrente anno, as tabel!as de preços annexas á
disposição 5.a da ordem do exercito n. o 1 (La serie) de 17
de janeiro de 1D05.

8.°_

Secretaria d'cstado

dOM

negocio! da guerra -

Repartição do gabinete

Para conhecimento das differentes auctoridades militares se publica o seguinte:
Secretaria da gnerra - Direcção geral- 2. a Repartição. - Circular n. 083. - Lisboa, 12 de janeiro de 1906. Ao sr. commandante da l ." divisão militar. - Lisboa.Do director geral da secretaria da guerra. - S. x.a o
ministro da guerra encarrega-me de dizer a v. ex." se
digne recommendar aos corpos d'essa divisão, que remettam immediatamente ao deposito de praças do ultramar os documentos de transfcrencia das praças que passam
á guarnição das províncias ultramarinas,
devendo mencionar- se nas guias de marcha se as mesmas praças tê em
passagem por imposição do s rviço ou voluntariamente.José Honorato de Mendoç«, general de brigada.
Identica aos commandantes da 2.a,
4.3, [>.a G.a di.
visões militares, eoinmandos militares dos Açores
Madeira e campo entrinch irado de Lisboa.

s.-,

Na ordem do (' orcito Il." 1:3 do 20 do dezembro do H1lI10 proximo
passado, pago 2:1\ lIO quadro a qU(1 8 refere () urtigo :',", na ('0lumna Numeração de ca(la lote, onde 8C lê ,,3,", o 10. deve ler-se
«3!> a-lO •.
Pag. 231), linha 1, onde se lê
11•.

n.·

"110

lote n.s :17. devo ler-ao

«DO

lot

. Pag, 2HG, .no quadro n.« 1, columnn Numero da fiaçã», medida de?1I1lal" lia. linha correspoud nte II - ílunolln JlInIL fnrdumeuto dI'
impedidos de otlicial's -, onde se lê «urdidura de (j trama (i. ti ve
ler-se • urdidura 1~ IIumn J 2,,; lia linha correapondent:
a - sernfina escHrlatc-,
onde 80 lê .ul'didura H 112 truma H 1/2• deve ler-ai

1.- Serie
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«urdidura 17 trama 17Uj c na linha correspondente a - serafina
preta -, onde se lê «urdidura 61/2 trama 7 112- deve ler-fie .urdidura 15 trama 13•.

José Mathia» Nunes.
~~tá conforme.

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
12 DE MARÇO DE 1906

ORDEM DO EXERCITO
(1.' Serie)

Publica-se ao exercito o seguinte:
1.

0_

Presidencia do conselho de ministros

Na ausencia de Sua Magestade EI-Rei, meu muito respeitado e amado Pae, que hoje partiu para f6ra do reino,
como lhe permitte o artigo 8.0 da carta de lei de 24 de
julho de 1885: assumo a regencia, que me incumbem as
leis da monarchia, em cuja conformidade juro manter a
religião catholica apostolica romana, a integridade do reino, observar e fazer observar a constituição politica da
nação portuguesa e mais leis do reino, e prover ao bem
geral da nação, quanto em mim couber; e bem assim guardar fidelidade a EI-Rei o Senhor D. Carlos I, e entregarlhe o governo logo que regresse ao reino. Prometto finalmente reiterar este juramento perante as côrtes geraes da
nação, reunidas no praso legal; e para os devidos effeitos
declaro que me apraz conservar os actuaes ministros e secre;arios d'estado no exerci cio das suas funcções.
Em nom~ ~e EI-Rei determino que o presidente do conselho de mllllstros e os ministros e secretarios d' estado de
todas as repartições assim o tenham entendido e façam
executar. Paço, em 11 de março de 1906. = PRINCIPE
REGENTE. = José Luciano de Castro = Eduardo José
Coelho Arth~r Pinto de Miranda Montenegl'o = Conde
de Penha Gm'eLa = José Mathias Nunes = Manuel Antonio
Moreira Junio» = Antonio Ed1la?'doVillaça = Antonio Ferreira Cabral Paes do Amal'al.

=
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Presideneia do conselho de minislros
A fim de estabelecer as formulas, com que durante a
minha regencia, em nome de Sua Magestade EI-Rei, se
hão de expedir os diplomas e actos do governo e das auctoridades que mandam em nome do mesmo Augusto Senhor: hei por bem, tendo em vista o disposto no artigo 98. °
da carta constitucional da monarchia, decretar, em nome
de EI-Rei, o seguinte:

1.0
A promulgação das leis será feita com esta formula:
«D. Luiz Filippe, Principe Real, Regente de Portugal e
dos Algarves, etc., em nome de EI-Rei, fazemos saber a
todos os subditos de Sua Magestade, que as côrtes geraes
decretaram e nós queremos a lei seguinte».
2.°
A formula das cartas patentes e de quaesquer outros
diplomas do governo, ou cartas e titulos dos tribunaes, que
se costumam expedir em nome expresso do Rei, será:
«D. Luiz Filippe, Principe Real, Regente de Portugal e
dos Algarves, etc., em nome de EI-Reh.
3.°
A formula dos alvarás será: «Eu, Principe Real, Regente, em nome de EI-Rei, faço saber».
4.°
As cartas regias para subditos portuguezes dirão no logar competente: lEu, Principe Real, D. Luiz Filippe,
Regente, em nome do Rei»; e para estrangeiros dirão:
«Eu, Principe Real, D. Luiz Filippe, Regente de Portugal e dos Algarves, etc., em nome do Rei».

~°
o.
Os decretos terão a formula ordinaria, acrescentando-se
á expressão perceptiva as palavras: «em nome de EI-ReÍ».
6.°
As portarias do governo terão esta formula: «Manda
Sua Alteza o Principe Real, Regente, em nome do Rei,
pela secretaria d' estado dos negocios, etc.». Nas portarias
expedidas pelos tribunaes nos casos do estylo, se usará da
formula: «Manda Sua Alteza o Principe Real, Regente, em
nome do Rei, pelo tribunal, etc.»
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7.0
As supplicas, representações e mais papeis, que me forem dirigidos, ou immediatamente ou pelos tribunaes, empregarão o tratamento de «Alteza Real» e principiarão :
«Senhor-e i a direcção externa será: «A Sua Alteza Real
o Príncipe Regente, em nome do Rei».
Toda a correspondencia official deve ser expedida sob
o titulo: G Serviço nacional e real».
O presidente do conselho de ministros e os ministros
e secretarios d'estado de todas as repartições assim o
tenham entendido e façam executar. Paço, em 11 de março
de 1906. = PRINCIPE REGENTE. = José Luciano de
Castro = Edua1'do José Coelho= Arthur Pinto de Miranda
JJfontene,qro= Conde de Penha Garcia = José Mathias Nunes=],lanuel Antonio Moreira Junior=Antonio
Eduardo
ViUaça= Antonio Ferreira Cabral Paes do Amaral.

2.0_

Secretaria d'eallldo dos negocio! da guerra -

Repartiçl0 do gabinete

Em additamento á disposição 6. a da ordem do exercito
n.? 1 de 31 de janeiro ultimo se publica que, por portaria de 3 do corrente mez, foram mandadas incluir na tabella referida a este ministerio designativa das repartições,
auotoridades e funccionarios aos quaes é concedida a faculdade de expedir e receber correspondencia official, as
seguintes entidades:
Chefe da repartição de abonos e
proee&so. . . . . . . . . . . . . . . • • .. A todas as repartições, funecionarios e autoridades.
Director da officina e deposito
rie fardamento.. . . . . . . . . . . . . Idem.
Chefes das delegações da repartição de abonos e processo na
Madeira e nOI!Açores. . . . . .. Idem.
Encarregados das succursaea da
manutenção militar Das diversas localidades ..... ,.......
Idem.

3. o - Secretaria d'estado dos Degocio~da guerra- Direcçãogeral- 4." Repartiçit
Para cumprimento do artigo 26.0 do regulamento sobre
substancias explosivas, approvado por decreto de 24 de
dezembro de 1902, se publicam os seguintes alvarás:
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dos negocies do reino - Direcçao gcral de saude e henefleencia publica
t. a llcpartiçãe

Eu EI-Rei faço saber aos que este meu alvará de licença virem que, attendendo ao que me foi representado
por Antonio dos Santos Caramello, da povoação e freguezia de Codeeiro, concelho e districto da Guarda, pedindo
licença para estabelecer no sitio do Seixal, limite da freguezia de Codeeiro, concelho e districto da Guarda, uma
officina pyrotechnica, nos termos do artigo 10.0 do regulamento de 24 de dezembro de 1902;
Vista a lei de 24 de maio de Hl02 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro de Hl02;
Visto o parecer da commissão dos explosivos:
Considerando estarem preenchidas todas as formalidades
que as leis exigem: hei por bem conceder ao dito Antonio dos Santos Caramello a licença para a installação de
uma officina pyrotechnica, ficando o concessionario obrigado ao disposto nos citados diplomas e mais ás seguintes
condições geraes e especiaes:
L" Entrar na caixa goraI de depositos, no praso de
trinta dias a contar da data d'cste alvará, com a quantia
de 50,')000 réis, importancia da caução definitiva arbitrada.
2.a Não deve haver communicação alguma entro a officina e o deposito, devendo ficar ambas separaradas por
uma parede de tabique sem solução de continuidade alguma, sendo essa parede embaçada com argamassa de cal
e areia e caiada em seguida e ameudadas vezes.
Supprimir-se-ha, portanto, a porta que em côrte vertical, segundo a parede divisaria, indica o desenho com que
vem instruido o requerimento.
a) A officina terá uma porta aberta na fachada do edificio, que está orientada no sentido N\V, que tem :)01,90
de extensão e na mesma fachada se abrirá a porta da officina;
b) Essa fachada será de tabique, constituindo assim a
parede fraca do edificio;
c) A cobertura será de telha-vã aramada ou de feltro
e caiada a branco, ou ainda de madeira disposta em través do pondor do telhado o cm escama, para pcrrnittir o
esgoto das aguas, e pintada de branco.
3.a Só poderá começar a laborar e funccíonar depois de
ter permissão dada por escripto pelo administrador do concelho -ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo ins-
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pector do serviço de artilheria ou por delegado seu, a requerimen to do interessado.
a
sem previa
4. Não effectuar a cessão ou transferencia
auctorisação
do governo.
.
.
a
5. Acceitar a visita ordinária ou extraordinária
do official de artilheria inspector ou do seu delegado, e bem. assim a do edgenheiro chefe da circumscripção
dos se.rvlços
technicos da industria,
permittindo lhe que examIDe. as
condições da inetallação
verifique a producção da fabrica
,
.
d
e proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente
or enadas.

o.a

Não efft'ctuar trabalho nocturno, nem entrar tanto
na officina como no deposito, com luzes.
.
Pelo que mando ás auctoridades,
tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu aivU~'á vompetir, que o cumpram e guardem e o façam cumpl'lr e guardar tão inteiramente
como n'elle !:le contém,
Não pagou direitos do mercê por os não dever.
E, por tirmeza d» que dito é, lhe mandei passar o presente alvanl, o qual vae por mim assignado c sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no Paço, em 5 de agosto de 1905. = EL.REL =
Eduardo José

c-su; .

. Eu EI-R~i faço sabor aos que este meu alvará ele licença
virem que, attendendo
ao que me foi representado
por
Francisco
Henriqnes Villa Real, de VizelJa, freguezia de
S. Miguel das Caldas, concelbo de Guimaràes, districto
de Braga, pedindo licença para estabelecer
no sitio de
Campo Salgado, Iimites da freguozia de S. Miguel das
Caldas, concelho de Guimarães. districto do Braga, uma
offici~a exclusivamente
deLtinada
a preparações
I''yrotechmcas,
artiticios de fllgo e foguetes ou manipulações
analogas;
Vista a lei de 24- de maio de 1902 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro de 1902'
Visto. o parecer da comrnisaão do' 'explosi\'os.
Üousiderandn
estarem preenchidas
todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Francisco
Henriques
Villa Real 1\ licença para a instalfação de uma officina
exclusivamente
destinada
a preparações
pyrotechnicaa,
artificias de fogo e foguetes ou manipulações
analogaa,
ficando o concessionaria
obrigado ao dispo to nos citados
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diplomas e mais ás seguintes condições geraes e especiaes:
L" Entrar
na caixa geral de depositos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia de 50~000 réis, importancia
da caução definitiva arbitrada.
2. a Só poderá começar a laborar e fuccionar depois de
ter permissão dada por escripto pelo administrador
do concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector do serviço de artilheria QU por delegado seu, a requerimento do interessado.
3.11 Não effectuar a cessão ou transferencia
sem previa
auotorisação do governo.
4. a Acceitar a visita ordinaria ou extraordinária
do official de artilheria inspector ou do seu delegado, e bem assim a do engenheiro chefe da circumscrição
dos serviços
technicos da industria,
permittindolhe
que examine
as
condições da installação, verifique a producção da fabrica
e proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente
oro

denadas,
5. a Não effectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando ás auctoridades,
tribunaes, funocionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu alvará competir, que o cumpram e guardem e o façam cumprir e guardar tão inteiramente
como n'eUe se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado c sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no paço, em 26 de dezembro de 1905. = ELREI. = Eduardo José Coelho.

Eu EI·Rei faço saber aos que este meu alvará de licença virem, que, atteudendo ao que me foi representado
por Antonio Borges Diniz, do legar de Villa Franca, freguezia elo Ervedal da Beira, concelho de Oliveira do Hospital, districto ele Coimbra, pedindo licença para cstabelecer no sitio da Beiça, freguesia
do Ervcdal
da Beira,
concelho ele Oliveira do Hospital,
districto de Coimbra,
urna fabrica de polvora e deposito d'esta e de dynamite,
nos termos do artigo 10.0 do regulamento
de 24 de dezembro de 1902;
Vista a lei ele 24 de maio ele 1902 e o decreto regula
mentar de 24 de dezembro de 1902;
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Visto o parecer da commissão dos explosivos;
.
Considerando
estarem preenchidas
todas as formalidadcs q~le as leis exigem:
.
. .
Hel por bem conceder ao dito Antonio Borges Diniz a
licença para a installação de uma fabrica de polvora e deposito d'esta e de dynamite, nos termos do artigo 10.0 do
regulamento
de 24 de dezembro de 1902, ficando o concessionario obrigado ao disposto nos citados diplomas e
mais ás seguintes condições geraes e especiaes:
1. a Entrar
na caixa geral de depositos, no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 100QOOO réis, importancia da execução definitiva arbitrada.
2.a As parceles ela casa destinada ao fabrico da polvora,
voltadas ao norte, sul c poente, serão de alvenaria, om,úO
pelo menos, de espessura;
a parede que olha ao nascente
será fraca.
a) O paiol não contera mais de 25 kilogranimas
de dynamite e terá paredes de alvenaria de 0111,30 a 0111,40 de
espessura no compartimento
destinado á polvora, devendo
a pa.rede que o separa d'aquelle onde se armazenar a dynaunto ter a e~pessura de O'" 90 crescendo esta parede
om,50 para cima "do telhado e par~ fora <10 paiol de modo
a formar guarda-foO'o' o compartimento
destinado á dyna.
'2unto
será feito de o madeira
ou de alvenaria de O" o (el
espessura;
ú) Se o paiol não for enterrado
será cercado por um
muro de cintura a 3 metros de distancia do paiol ou por
travessas de terra com altura não inferior á dos muros do
mesmo paiol, com 1 metro de espessura
no coroamento,
devend? alem d'isso observar-se as prescripções indicadas
nos artIgos 78.0 e 79.0 do mesmo regulamento;
c) Na officina só haverá os materiaes nece sarios para
a laboração d'um dia.
3. a Só po~erá começar a laborar e funceionar depois
de ter permlss~o dada por escripto pelo administrador
do
concelho ou batrro, precedendo auto de vi teria feita pelo
inspect.or do serv~ço de artilharia, ou por delegado seu, a
requerimento
do mtel'est:!ado.
4. a Não efft!etl\ar a cessao ou transferencia
sem previa
auctorisação
do Gon-:ruo.
5." Acceitar a visita ordinaria 0\1 extraordiunria
do official de artilheria
inspector ou do seu deleO'udo, e bem
assim a d~ engenh~iJ'o chefe da circu1Dscripç~o dos serviços technicos da industria, permittindo-lhe
que examine
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as condições da installação, verifique a producção da fabrica e proceda ás pesquizas que lhe forem superiormente
ordenadas.
6.a Não effectuar trabalhe, nocturno nem a entrada no
paiol e casa do acondicionamento,
com luz.
Pelo que mando ás auctoridades,
tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu
alvará competir, que o cumpram
e guardem e o façam
cumprir e guardar tão inteiramente
como nelle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no Paço, em 18 de janeiro de 190G.=EL·REI.=
Eduardo José Coelho.
4.

0_

Secretaria d'eslade dos nrgocios da guerra - Repartição do gahillrt~

Para conhecimento das differentes auctoridades
militares
se publica o seguinte:
Secretaria
da guerra - Direcção
geral~2.a
Reparti~ào-Circular
n.? ~3.-Lisboa,
9 de fevereiro de H)Uo.Ao sr. commandaute
da 1.'1 divisão militarv-e- Lisboa.Do director
geral da secretaria da guelTa.Sua ex. a u
ministro da guerra encarrega-me
de dizer a v. ex." que
(.s praças que, com licença para estudos, e-tiverem frequentando os Iyceus ou os diversos estabelecimentos
officiaes de instrucção
a que se refere o artigo 194.0 do regulamento dos serviços elo recrutamento
de 24 rie dezembro de 1901, não deve ser applicav«l o disposto no n ,' 3.0
do § unico do artigo 41.0 do decreto de 14 de novembro
do mesmo anno.= José Honoruto de Mendonça) general de
brigada.
Idcntica aos commandantes das 2,", R,a, 4.', 5.n e ô.a
divisões militurea, commanrlos militares elos Açores e Madeira e campo entrincheirudo
de Lisboa,

5.

Q -

~tcrelaria d'eslado dos negocios da guerra - Direcção geral- 3.a 8~varllçáo

Para os devidos effeitos se publica quc a freguezia de
Aldeia Velha do concelho de Trancoso,
districto de recrutamento
e reserva n. o 12, está nnnexada á de Aldeia
Nova, não constituindo freguezia distincta.
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RectificRQões
Na. ordem do exercito n.? 1 de 31 de janeiro ultimo, pago 11,
lin. 2, onde se lê: an.O• 8 e 20», deve Iêr-se : «n.? 8» ; na. lin. 30,
onde se lê: a7 de fevereiro» deve lêr-se : ,,7 de março» ; e na pago
m"'» I deve lêr-se
49, lin. 5 e 13, ou de se lê:
: «5mm».

«7

José Mathias Nunes.

N.O 5
SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
17 DE MARÇO DE 1906

ORDEM DO EXERCITO
(1.0 Serie)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

Decreto
Srcrelaria d' r~lildo dos negodos da guerra- Dil'cc~ão gcral_l}l Rrparli~âo
Tendo sido mandadas adaptar á columna de operações
ao sul de Angola, que se catá organísando, as instruc~ões
approvadas por decreto de I~ de março de H)OO, destinad~s aos destacamentos
para as colonias de que tl'~ta o capitulo 1Il do titulo VI do decreto com força de lei de 7 de
sctemb~'o de IS!)!); o tornando-se preciso hnrmonisar o estabelecido pelas mesmas instrucções, na parle relativa a 1\Ssnmptos administrativos
com o regulamento para o abono
de vencimentos
ÚR prac~s de pret do exercito
approvado
por decreto
3 de m~\r(';o de 1UOt, e simplificar quanto
possiv?l. os s~rviços d'aquella natnreza r .lntivos ás tropas
expedicionarins : hei por bem approvar e mandar que se
observem a~ elisposições que fazem parte d'cs~e dc~reto c
baixam a~I:!Ignadns pelos mini ·tros c secretaries
d estado
dos negocies da guerra c da marinha e ultramar.
Os mesmos ministros e secretario.
d'c tado assim o tenham entendido e façnm executar. Pa '0, em \:) de março
de H)()li. REI.=Jo,~tMalhia. Nlll/l's
-Antonio Moreira

ao

Junior,

Disposições a que se refere o decreto d'esta data
1."
Yenchnentos

dos ol1ll'i:Ws c da. prnças

de pret

Ao~ oíliciaes e às pracas de prct da columnu d,· operaser: o abouados pelo mini teria ela

çoes ao sul do Angola
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marinha e ultramar, desde o dia do embarque até o do
desembarque
na metrópole, os seguintes vencimentos:
Aos officiaes, o triplo do soldo, e as seguintes gratificações mensaes:
Ao coronel cormnandante
do corpo expedicionario606000 róis,
Ao commandante
da il1fanteria-HO~OOO
róis.
Aos commandantes
de batalhão - 25il1000 róis,
Ao chefe do estado maior - 30,)000 réis.
Ao sub-chefe, idem - 261$000 róis.
Aos ajudantes dos commandantea
do corpo o da infanteria e aos officiaes adjuntos ao quartel general, as gratificações de exercício correspondentes
aos seus postos e
armas e mais a gratitiea~ào especial ele ] O~OOO róis.
A todos os outros officiaes, as gratificaçõee
de exerc~cio correspondentes
aos seus p08tOS e armas ou serVIÇOS.
Aos aspirantes a official, o triplo do vencimento diario
que. lhes compete na metropole.
As praças de pret de La G de 2.:\ classe, os prets fixados nas tabellas n.OS 1 e 2 annexas a estas disposições,
e bem assim a conveniente
alimentação,
na qual se comprehenderá
uma ra<;ão diaria de pão ou de bolacha, c os
artigos de uniforme e accessorios que tenha sido preciso
distribuir- lhes por effeito da expedição,
alem de todos os
mais de que necessitarem
e que receberem depois do embarque para o ultramar até que regressem ao reino; não
havendo, pois, a fazer-se-lhes
desconto algum nos prets
para despezas de alimentação
nem para pagamento
dos
alludidos artigos e respectivos concertos.
As praças de pret vencerão mais as gl'atificaçõelS de
readmissão e de elaese a que tiverem direito.
.
~ertÍ abonada por uma só vez, como ajuda de custo, antes do embarquo:
Aos officiaes e aspirantes fi oflioial, a quantia de lf>06000
róis, aos sargentos
e equiparados a de 15nOOO róis e ás
demais praças a de 66000 róis.
Para haverem estas importancias
remetterão
os consolhos administrativos
dos corpos, tÍ secretaria
da guerra,
para serem enviadas ao ministerio da marinha e nitram ar,
oito dias antes do embarque das força», relaçôes norninaes,
em duplicado, dos oíliciaes e praças que constituam a expedição.
Os vencimentos dos officiaes serão abonados em relações
mensaes, formuladas
segundo o modelo A, em duplica-
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do. Nos originaes d'essas relações serão collados os sellos
correspondentes
á totalidade dos vencimentos de cada official.
Os vencimentos das pl'ãças abonar-se-hão, como no reino,
em relações de vencimentos,
duplicadas, descontando-se
a
cada praça, em casos especiaes, as pensões deixadas ás
famílias, as prestações para pagamento de adiantamentos,
se houverem sido auctorisados,
e as importancias
destinadas aos hospitaes.
Quando seja passivei, as relações de vencimentos dos
officiaes e as das praças de pret e respectivas resultas em
triplicado enviar-se-hão ao chefe dos serviços administrativos até o dia 15 do mez immediato áquelle a que disserem respeito; durante a rampanha, porém, sómente serno
escripturadas
em cadernos espcciaes as alterações que influam nos vencimentos
dos oífíciaes e pra~as, e só depois
de tindo o período de opera~oes activas se organisarào as
relações de vencimentos que, sem demora, serão remettidas ao chefe dos serviços administrativos,
formulando cada
unidade, para as pra~a:; de pret, uma só relação por mezes completos que abranjam
o período das alludidas operações.

e.-

Pensões c reformas

t~

facultado aos officiaes e praças de prct designarem a
parte dos seus vencimentos
que pretendem deixar para
subsistencia de suas famílias.
Para este fim, os commandantcs
dos corpos remeiterâo
à secretaria da guerra, para serem enviadas ao ministério
da marinha e ultramar,
tres dias antes do fixado para o
embarque, relações nominaes, em duplicado, dos ofliciaca
e praças de pret, com designac;:tO da importancia que cada
um pretende dei xar, e o nome e residcncia do dp. tinatario.
Para os effeitos de refurmn e innis recompensas,
será
contado pelo dobro aos ofliciues e prae;as de pret do l'orpo
expedicionario
o tempo do serviço prestado no ultramar,
e contado d~ data do desembarque
à do embarque de regresso ao remo,
~flS
o~cia.es e mais prnc;as do <,orpo expcdi-ionario
que
se iurposailiilitarom
no serviço, (' :i. tamilius dOA (Ille lall('·
('01'('111. pOI'
elrll.ito eh· f''l'ill11 nto ('111 t'(,mbatt', c1l·sllst,·,
(111
rnolestia en~l('m,~;\ devidnmcnto comprovndus,
ISclÍto applielidas as dlsposiçõoa da cada de lei de ln de janeiro d
1~27, em rela~ão {IS tarifas que actualmcnt
vigoram.
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desconto para pagamento das importancias
que os officiaes e as praças declararem
querer deixar ás suas familias começará:
para as praças de pret, na data do embarque, e para os offíciaes, no dia 1.0 d'esse mez.
O pagamento será feito directamente pela 7. a repartição
da direcção geral da contabilidade publica ás pessoas designadas pelos officiaes, se ellas residirem em Lisboa, e
aos conselhos administrativos
dos corpos da guarnição da
mesma cidade, ou por intermedio
da agencia militar se
aqucllas e estes residirem fóra da capital.

3.:1
Alimentação

A despeza com a alimentação dos officiaes e das praças
de La e 2. a classe será integralmente
paga pelo ministerio
da marinha e ultramar,
não se fazendo por esse motivo
desconto algum nos seus vencimentos.
O commandante
da columna regulará
o numero e a
constituição
dos ranchos e consequente
despeza, aproveitando os elementos de que a columna dispozer e os que
possa e convenha adquirir
nas localidades,
procurando
distribuir
alimentação igual tanto aos officiaes como a todas as praças.
O referido commandante regulará tambem a escripturação das respectivas
contas nos conselhos eventuaes das
unidades e nas suas relações com o chefe dos serviços
administrativos
da columna,

4.a
Porragens
A alimentação
dos solipedcs serú regulada
estabelecida no reino, quando rasões cspcciacs
minem composições ou quantidades
diversas.

pela fôrma
não deter-

5.a
Fardamento
Pelos artigos de uniforme diatribuidos
ás pl'!\\a~ por
conta do ministerio da marinha e ultramar,
c pelos respectivos concertos não será feito desconto algum nos prets ;
as praças de J. a classe, porém, que no reino sejam devedoras ;j, fazenda continuurão no ultramar a I:! offr e I' os descontos indicados no
0." do artigo 2." do r gulamento de

*
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3 de março de 1904 até completo pagamento dos seus ele.
bitos.
Estes descontos 8e1'10 feitos nas relações de vencimentOIl, ficando consequentemente
a sua importaneia nos coo
fres da província ultramarina
e compensado assim o aba.
timento feito no reino aos preta entregues no miuisterio
da marinha.
As importancias
dos artigos de uniforme que coustituam reservas regimentaes c que as unidades distribuam
ás praças, bem como as dos respectivos concertos, serão
doscriptas em conta especial enviada ao chefe dos serviços
admnistrativos, que processará títulos a favor das mesmas
unidades para serem pagos pelos cofres competentes por
conta do ministerio da marinha e ultramar. Os conselhos
eventuacs
das unidad s entregarão, no seu regresso ao
reino, aos respectivos con elhos administrativos,
as importancias dos artigos dístribuidos.
Os demais ai-tigos que hajam de ser di tribuidos ás praças serão requisitados
aos chefes dos serviços administratIVOS e fornecidos
pOr conta do mesmo ministerio.
Com os espolios da praças que fallecerem proceder-seha, quanto possivel, pela fôrma estabelecida
DO reino,
menelOnando_se nas relações d vencimentos, na columna
(!p, OhfH~l'vn~ões, o, valores que ll!p!l tenham sido arbitrados.
1

Os &rtigos de espolio' aprovcitav is .erao distribuidos
opportunamente
:is praça' que d'elles precisarem e incluidos na. conta supradita, para ser m pagos pelo ministerio
da mannha, ou sento entregues pela unidade , quando regrE'ssarem ao reino , aos conselhos administrativos
dos corpos a que pertençam,
para lh s darem o devido destino.
(I, a

R(>,<enn d(>

fardlllJlrnto

b O~d artigos <1e rrserva regimental ac fardamento sQl';io
ntrcguos, com :IS competentes
a atl os ao I'CgilltO n." 5
relações,
pelos conselhos administrativos
dos <.'o)'}>os, aos
conselhos eventuaes das unidades que d stacarem ficando
estes, consel~os debitados, no r gi~to 11.0 R, P -lo ~:dor dos
referidos artIgos, de. que passarao recibo.
reserva do artIgos d farclamclIto a <.':tl'()'() (lo ('orpo
oU6I'ae~'ito,
dev obedecei' ,lS seguintes 'Jl('r('ell~HgcW!:
apotps, G por ccnto; bnrretcR, ('l\lIIisns, cel'Onlll', )"11
~os li tonlhnH, 2;) por ('ento.
N

1\
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ministerio da marinha e ultramar fornecerá, por sua
conta, a cada official, um chapéu de feltro, e para cada
praça UIll chapéu de feltro, urna camisola de H't, dois dolmans de kaki, dilas calças do mesmo tecido, dois pares de
butcs e um par de polainas.
Em campanha, os ofllciaes farão uso do uniforme de
kaki do modelo determinado
para as forças ultrumarinas,
por decreto de 8 de novembro de 1900, c poderão servir-se nos acantonamentos
e bivaques dos barretes indicados na 7." das disposiçõos gentes (las alterações ao plano
de uniformes
publicados
na ordem do exercito n, o J 4
(1." serie) de lD02.
Para conducção das suas bagagens deverão os officiaes
empregar as malas regulamentares .

.Fundo permanente

Pelo ministerio da marinha
tituirem fundos permanentes,

serrio abonados,

para

COIH,-

a quantia de 1 :OOUbOOUróis

a cada batalhão e a de 600:)OUO róis a cada bateria, esquadrão ou companhia isolada.
Estas importancias
serão sacadas do referido miuisterio
por meio de titules assignados pelos counnnndantes
das
unidades, os quaes, de regrcsso
ao reino, prestarão contas do emprego que lhes tiverem dado.

s.a
Hospltaes
Aos offlciaes e aspirantes a oflicial em tratamento
1\OS
hospitaes
ou enfermarias
militares (la provineia ultrnmnriria, serú descontada diariamente
a metade da importanciu dos soldos das suas patentes 110 reino, o deixamo de
receber gratitit'a~õ'8
durante o tempo em que ali se estiverem tratando.
O desconto a fazer tis prll~as de pret nas referidas situações será de quantia igual, em relação a cada uma, ti.
q ue é no reino entregue, nos termos da disposição \). a, na
7. a repartição
da dircc~ilo geral ela contahilidade
publica,
excluída a gratine<t)11O de rcudmis 'fio, cnja importancia
continuará :t SOl· abonada Ít 1'1':1):1. Os oflieincs, :l8)liralltl>S
e pmc;aA receberão o excedente do~ vcncimeutos quo cm
serviço eílectivo lhos seriam abonados.

1.' Sede
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Os descontos supradito
serao feitos nas relações de
vencimentos
dos officiaes o das praças, ficando cOllsequen,
temente nos cofres da província.
Os hoapitacs e enfermarias
formularão
relaçêes meneaes, em duplicado, dos ofliciaes e praça:! que tiverem em
tratamento,
e organisarâo
as coutas das despesas que fizerem, rcmettendo
umns e outras ao chefe dos serviços
adjniuistrativos,
que lhes proc 'ssltrlÍ titulos para haverem
a importaucia total dos cofres competentes.
'imilhuntementc
s proced 'rà relativamente ás despezas cílcctuadas
com os funcraes de otliciucs e praças de
preto
Os officia« , uspirantes
a official e pra<;as de pret que
forem tratados no>! ho pitaes ou ambulancius da benemerita sociedade portuguesa tia Cruz Vcnu 'lha, não descontarão por isse moti vo q uantiu alguma nos seus vencimento .
Para despczus de alimentação dos doentes será abonada
:i r('fel'i(!a lien nuerita
oeil dude, pelo dwf" dos serviços
a(huini:;tmtivos,
a quantia diaria de ~)OU n~i:s por cada
official e por cada praça de prct europeia, e a de 240 róis
por cada pra)1l de prct indig na.

Srni\,os

no reino,
do, corpos expedtctonartos

a dpsrJIIJlpuhllr,

l,do!! COllt'clho, udmlnistrntlvus

Os concelhos administrativos
formularão
men alm mte
l'ela')(~e8 dos ofliciae
al'regim sntadus c das praças qn
constituam a fOI'",a ('_ pedicicnaria,
nhonundo a 1111 e a outros, de d« a data do mburque para o ultramar at6 :i do
reg.l': so a Li boa, () vencimcnto
que no reino lhes com' cs
't' I\'e
fI'"'t"Í\\'O 01'\')('0
I'Iq1l1'd os <1os
!lctlrJ'1Il1
.
(1l1 CIII
desconto,s
que lhes t!p\,um "pr cito ; III o ',c ('olllprchcndelld~ n tlstp d conto
IHl ü'r!O()s do artigo 1.0 do carta
de hH de 18 l1e Jtlll
. I10 (le
' 1 '00, os de till:lllo~ a pagamento
d'
o~ Impostos creado "l,1a me 111. Ip.i }J la de :!(j de fcv '1'011'0 de I8:J:?
. N'essas re.laçoc s r. o abatido,
quando se hajam rec _
bldo as precisas .eolllIllUnil'uçõc , os vencinwntos abonados
nos ~ncz,es unt~rlOr'
a ofli 'iae
prn<;n fall('t"ido,
tI, d
os (lia. 1Il1111c<1!ato ao dus fulltll'illlellto
.
AR relaçoe' dos ofli ·ill· , cm duplil'aclu, fimnu!:Hla' s _
gundo o modelo B, l'l"dO eH\ iada par. pro('
o à 1. a
sccção da l'l'parti~: o ti \ IIU0l10 l\ 1l1'oee u,
II das pt'8)<t::!,

8H
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em triplicado,
4. 2.:1 secção, para serem verificadas e as
suas importanoiae
escripturadas
nas resultas dos mezes a
que disserem respeito.
Estes vencimentos,
a contar da data do embarque, serão entregues
todos 08 mezes, juntamente
com o duplicado da relação de officiaes e o triplicado da das praças
do pret, na repartição da contabilidade do ultramar (7. a rcpartição da direcção geral da contabilidade publica).
As praças de 1." classe serão abonados os prets fixados
de 3 de março de
nas tabellas D.oS 1 e 2 do regulamento
1904, as gratificações de readmissão e de classe a quc ti
verem direito e as rações de pão pelo seu equivalente de
30 réis cada uma. Se forem devedoras ti. fazenda, ser-lheshão feitos os descontos regulamentares
até completarem o
pagftmento das dividas.
As de 2. a classe sedio abonados, os prets fixados pela
tabella n.? 3 do regulamento
de 3 de março de 1904, as
gratificações
de readmissão
e de classe a que tenham direito, a importancia
diária de 45 róis de consignação para
rancho, e as rações de pão pelo seu equivalente ele 30 róis
cada uma.
Em qualquer dos casos em que, mais tarde, nos termos
do artigo 13.0 elo supradito regulamento
de 1H04, tenham
de ser liquidadas
as contas correntes
de fardamento
das
praças de 2. a classe, não deixará de ser computado para
esse fim o desconto virtual relativo ao tempo em que ellas
tenham vencido pelo ministerio da marinha como expedi-

cionarias.
Os vencimentos
dos officiaes e pra~as falleeidos serão
abonados no ultramar ató ás datas dos fallecimentoa,
c as
importaneias
que elles não chegarem a receber serão entregues pelos conselhos oventuaes
das unidades expedicionarias, depois do seu regresso ao reino, HOI:l conselhos
administrativos
dos respectivos
corpos, para lhes darem
o destino que superiormente
seja determinado.
Os vencimentos
em dividas aos officiaes c ás praças
quando regressarem
ao reino, ser-lhes hão pagos pelos
cousclhoa adruiuistr.uivos
que, para esse fim, os receberUo da l'cpm:ti~ão da contabilidade
110 ultramar
por meio
de relações, cujos duplicados os conselhos COIHICl'Varlto m
seu poder. A esses vencimentos S(~l'rrO deduzi <las as importancias destinadas
ás familias que ainda não hajam sido
descontadas,
e qualq\wl' abono cxtrl1onlinal'io
feito aOH
officia~s ?u às pl'lwas depois do ultimo pagamento.
A liquidação dos vencimentos
tio .. oílicines e das praças
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que isoladamente regressem ao reino será feita na 7. a repartição da direcção geral da contabilidade
publica, directamente aos officiaes e, em relação ás praças, por intermedio dos respectivos conselhos administrativos,
em presença das guias de marcha onde a liquidação será averbada.
As relações de officiaes que os conselhos administrativos dos corpos tê em de formular para os que estiverem
arregimentados,
serão elaboradas para os qne assim não
estiverem pelas direcções geraes dos serviços das armas a
que pertençam,
ou, se forem não combatentes, pelas repartições onde estavam servindo ou a cujas ordens se cncentravam.
Todas estas relações de officiaes não arregimentados
serão processadas na repartição de abonos a favor da 7. a repartição
da direcção geral da contabilidade
publica, e á
me ma enviadas, a fim de ella cobrar as suas importan-

cias.
lo.a
Dls!)oslçõ('s díversas
Tanto os officiaes como as praças de prct da colurnna
of'xpedicionaria irão pagos de todos os vencimentos
até á
vespera do embarque;
se os conuuandantes
das unidades
não poderem, antes de partir, por absoluta impossibilidade,
entl'egar aos conselhos administrativos
as respectivas relaçõe!!, enviar-lh'as-hão
logo que cheguem ao seu destino
ou de q ualquer porto onde tocar m ,
~As cadernetas,
registos
contas correntes
das praças
nno acompanham
as forcas expedicionarias
; a sua sscripturaljão será. completada,
quando preci 'o sejn, depois do
rcgresso ao reino.
Para cada pra a expedicionaria
será orgnnisada uma
foll~a, do Illo~elo \ na qual
erão eseripturadas
as alteraçoes occorndas
desde o embarque da praça em Lisboa
até ao s~u regres o ao r sino, taes como: desconto,
baixas
~()s hospllaes, punições, ctc., bem l' mo o. valores dos artigos de fal'dam nto, novos
usado', foruecidoa ás praças
pela reserva regimental
pagos pelo ministerio da marinha e ultt:a~ar,.
a importancia
dos concertos pagos pelo
mesmo 111lJll!!terlO, e a spccio e numero dos artigos tambem pelo rn smo mini tcrio forn ciclos
~ó',llente em relação ás praças de '1. n classe havorá a
menciona- na folha as importancius
dos debito' de fardamento.
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Em presença d'estas folhas se completará,
opportunamente, no reino, a escripturação
dos competentes
registos.
Nas folhas irão indicadas
resumidamente
as punições
impostas
ás praças antes da sua partida para o ultramar.
Nas guias de marcha no ultramar
passadas ás praças
que tenham de separar-se das unidades a que pertençam,
mencionar-se-hão
sempre as importancias
diarias dos vencimentos a que tê em direito, os descontos que lhes devem
ser feitos, até quando vão pagas, e quaesquer
outros esclarecimentos
que se reconheçam precisos.
Para preenchimento
da folha modelo C serão encerradas, nu data do embarque, as contas correntes das praças
de La classe, pela fôrma indicada no § LOdo artigo 9. o
do regulamento
de 3 de março de 1904, continuando depois a ser eacripturadas
para lançamento
dos descontos
mensaes realisados.
Os commandantes
das unidades expedicionarias
remetterão, logo que possam, aos conselhos administrativos
dos
corpos a que pertençam,
notas das alterações que tenham
influido nos vencimentos
dos officiaes e das praças ou nos
respectivos descontos.
Us officiaes e praças de pret que, tendo regressado
ao
continente,
e havendo sido presentes
á junta hospitalar
de inspecção obtenham licença para se tratarem
ou convalescer de doenças adquiridas no ultramar, terão direito,
durante os primeiros
noventa dias de licença, aos v ncimentos que perceberiam
se estivessem
promptos para o
serviço nos corpos da arma ou no serviço a que pertençam.
Fica eliminado ou modificado e substituido
pelas presentes disposições, em relação aos serviços administrativos
da columna de operações ao sul de Angola, o determinado
DOS artigos
10.0 e seguintes das instrucções para O serviço
dos destacamentos
para as colonias approvadas
por decreto de 12 d março de 1900.
Paço, em 9 de março de 1906.
José Mathias Nunes =

=

J[anuel Antonio Moreira Junior.

Tabellas dos prets a que têem direito as praças de 1.a e 2. a classe
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TABEL
Iuiportaneía

dlarla dos prets a abonar pelo ministerio (la marinha

Engenheria
Postos
Praças

Sargento ajudante
"
Primeiro sargento
, .........•..........
Primeiro sargento graduado, cadete..
.
Segundo sargento.. . . . . . . . . . .. .
Contramestre de musica. . . . . . .. .. .
Musico de L" classe ....•..................
Musico de 2.· classe
Musico de 3." classe
:\lestrc de clarins..
. ........•............
Contramestre
de clarins
,
Mestre de corneteiros
Contramestre de corneteiros
Mestre de ferradores
Ferradores ................•..............
SeIlei ro-correeiro
Correeiro
Serralheiro- ferreiro ......•................
Carpinteiro
Espingardeiro
Clarim .....................•............
Corneteiro ................•..............
Primeiro cabo.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
H~gundo cabo ou soldado ........•.........

Paço, cm 9 de março de 1906.

.
.
.
.
.
.

montadas

-$U245
-$1$065
-$-$-$-

-1>1$035

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1>795
-$-

-1>1$245
$855
$525

-$-$/lf)25

-1'1>705

I Praças

ape adas

11>G20

11>230
-$11>0flO

-1>-/)-/;-{J-

-,,-

-$-

-1>-

-,p-;{>-

-s-;j)-

-~-$-$-

$1~0

-$-

-$-

-/1-

-f,-Ji)-

-$-

= José Mathias Nunes = Ma
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e ultramar ás praçns de 1," elas e da e:qledlçllo ao Rui de An ola
Artllhcrla

Cavallarla
a companhia
de equípngeus

Pra~a. inoutadas

1;í620
1~170

-$1,j1005

-,p-

1~(j35
1~125
~90U

~945

-~-;S-

il'!9HO
-$-

-/>-

-{l-

-,;>-

-1>-

-~-

-il-

-$-

U03;)

7!l(j

-1>-1>l~:!M)
~8f)5
1'i52f>
-$U215
{J!í2fl
-f,~705

-~-1>-f,-

nucl Antonio

Companhia
de aaude

PI'aças apelldal

1;W:35
lM85

-1 ~03r)
-

Infantoria
a companhia
do Bubshtcncial

- -

-f,-

~7!I:-}

~1í10

-~-

- -,'i- -$-

-$1~2lj
óiS;)5

-$-

~525

-~---

-$-

-3-

~r)25
~r)~r)

-f,-

705

M80

-;5-

-$-

-

-J>-

-{J-

M01'eil'a

-

-$-

Junior,

U620
1~080

~!)OO
~840
1~G20

lMíO
HOiO

ssio

-/;-f,~(jOO

-f.1~o50

-$H140

-/J-f,-f,-

-$-{J-

-f,-$-

~64.0
-f,-

-ji-

-/J-

-,f)-

-$";')10
-/J.,)510
;5510

-

. 3f)()

-,{í-

-1>-f,-

-/;-$-1;-

-$-f;-

-)-

~7f)O

-f,-

~GOO
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TABELLA

N.o 3

1,1 Serie

N.o 2

Jmportancla diarla dos prets a abonar
pelo minlsterio da marinha e ultramar ás praças de 2.' elasse
da expedição ao sul de Angola

-~
-....
Engcnheria

'"..

Postos

"a
..

..

o

~"

Primeiro
Segundo
Aprendizes de

!

-

..

--

.

cabo
......
cabo ou soldado ..

Musle ••.•..•.

Clarim ........
Corneteiro ....
Ferrador ......

.,

/>4lf)
-{.-

..:l.s"
o

:i
'"
oS

~
-

M75 MGó
1I'l415 t'!405
-$-

'"!l"

:i

'"..
"
~

::i
'"

Artllbcrla

-l)-

tl325
-I -

~4.15 -1;-

..

~
-

-e
>e

o

~:i

:a

.."

Q,

Q,

8

'"...
:=

8

" .,
""
.~~
-:;'ê.

4J'ü

.." .~
"
.... '"- .....
..~ ",

Q,

.,"

..

..

....
"
~

"

'".."
""

:a

Q,

o

'--~

"

't:"'n

".o

--

M7!í Mli5 Mlrl ~:m
t'!385 tl375 J!3ó5 ~32f

-~-

-1>-

-~-

-{.-

1>:385

1l!325

~:l2;,
-{;~3M) -{;1>3~;,
-{;-

{;il85 -{;-

/;n55

-tl-

Paço, em 9 de março de 1\)06. = José Moildas Nunes =
Manuel Antonio N07'eira Junior,
José Malldas Nunes.
Está conforme.

t,tf~;;:'~

V cJ~d-

rú

/Jnr.t- .

1.' Scrie
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SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
20 D.E 1\1ARI,'ODE 1905

ORDEM DO EXEROITO
(1." Serie)

Publica-se ao exercito o seguinte:
Portaria
Secretaria d'estado dos uegocios da guerra - Repartição do ltabiurte

Tendo a experiencia mostrado a conveniencia de alterar e modificar o regulamento do campeonato do cavallo
de guerra: manda ua l\[ag stade EI-Rei, pela secretaria
d'estado dos negocies da guerra, approvar o regulamento
para o dito campeonato que faz parte d'esta portaria e
baixa assignado pelo general de brigada, director geral da
mesma secretaria d'estado, José Honorato de Mendonça.
Paço, em 19 de março dc 1906. Jos: Mathias Nunes.

Regulamento do campeonato do cavallo de guerra
Artigo 1.0 O campeonato do cavallo de guerra, destinado a desenvolver a instrucção eque .tre do officiaes e
a. apreciar o ensino c rosistencia dos cavallo militares
com applicação ao serviço de campanha, r ali 'aos annualmente em qualquer dos rnezca de julho, agosto ou s t mbro, na escola pratica de cavallaria, ou ond for determinado pela secretaria da gu rra, e consta de uma s rio de
provas especificadas nos artigos sub equentes.
, § 1.0 Quand~ o camp anato se r alisar na escola pra.
tica de cavallaria coincidirá com Os c.' srcicioa finaes .
. § 2.° A secretaria da guerra, m diante solicitaçâo pr .
Via da direcção geral do erviço de cavalluria, publicara
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em ordem do exercito,
até 1 de março de cada anuo, a
data e o local escolhidos e bem assim a constituição do
jury.
"Art. 2. o Podem inscrever-se
para tomar parte no campeonato do cavallo de guerra os capitães e subalternos do
serviço do estado maior e das armas de engenheria,
artilheria e cavallaria
em serviço effectivo no ministerio da
guerra 01} nas guardas municipaes e fiscal.
§ 1.0 E obrigatoria a inscripção de, pelo menos, um
official de cada um dos regimentos
de cavallaria e do pessoal permanente
da escola pratica d'esta arma.
§ 2.0 Só podem ser inscriptos cavallos ou eguas com
praça no exercito ou nas guardas municípaes e fiscal.
§ 3.0 A inscripção faz-se com trinta dias de antecedencia, pelo menos, na direcção geral dos serviços de cavallaria, para onde será dirigida toda a correspondência.
§ 4.0 Relativamente
a cada concorrente
serão enviados
os seguintes documentos:
"
a) Declaração
do official de que deseja inscrever- se,
excepto quando tiver sido nomeado para representar
qualquer unidade de cavallaria, caso em que a ínscripção terá
legar mediante
communicação
do commandante
da unidade;
b) Opiniã.o escripta do commandante da unidade ou estabelecimento
militar, em que o official servir, ácerca das
condições do cavallo para tomar parte no campeonato,
indicando bem claramente se foi preparado
no todo ou em
parte pelo official que o monta;
c) Nota de assentos do cavallo com o respectivo resenho rectificado,
mostrando ter mais de cinco annos, indicação dos campeonatos em que tenha sido inscripto, nome
do official que o montava e classificação obtida;
d) Copia da acta do conselho administrativo
que examinou o cavallo no acto da inscripção, da qual conste o
seu estado physico, avaliação e se é praça do official que
o monta;
e) Breve relatorio do official concorrente sobre a treinagem e preparação, Este relatorio, que será enviado dez
dias antes da primeira prova, terá sempre o visto do commandante da unidade ou estabelecimento
militar em que o
official servir.
Art. 3. o Os officiaes concorrentes
devem apresentar
se
na localidade
em que se realisarem as provas tres dias,
pelo menos, antes da primeira;
podendo, caso assim desejem, antecipar a sua apresentação
de mais tres dias.
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Art. 4. o As provas do campeonato sào tres, constando
cada uma d'eJlas do seguinte:
1.a prova.Os concorrentes
executam individualmente
e á vontade em picadeiro ou em local apropriado, durante
o tempo máximo de vinte minutos, os seguintes exercicios;
a) Passo, trote.. e galope para as duas mãos; voltas;
.b) Ladear a passo e a trote curto;
c) Piruetas directas a passo e a trote curto;
d) Passagena de mão a galope em mudanças de direcção previamente
marcadas;
e) Passagens de mão a galope sem mudança de direcção;
f) Recuar; saír d'este movimento ao galope para ambas as mãos;
g) Estando
o cavallo parado, sair ao trote, e ao galope
para ambas as mãos;
h) Meias voltas ao galope.
seguindo um itinerario marcado
2.a prova. -Marcha,
pelo j ury, de extensão não inferior a 80 kilometros, com
lanços por fóra das estradas
em terreno variado,
com
transposição
de obstaculos faceis e velocidade final maxima de 12 kilometros e miníma de 10 kilometros.
a) Os lanços por fóra das estradas não excederão um
quarto do percurso total e serão sufficientemente
balisados
para evitar qualquer equivoco.
b) Os concorrentes partirão por grupos escalonados, tirados á sorte, com intervallo mínimo de cinco minutos de
grupo para grupo.
c) No trajecto haverá os postos de revisão que o jury
julgar necessarioa,
sempre commandados por um official,
a quem cada concorrente
apresentará
a sua guia (modelo
A) para ser visada e se registar n'ella a hora da chegada
e da partida. Cada posto será constitui do, alem do official
commandante
e de um ferrador,
pelas praças que o jury
designar.
d) Os concorrentes
receberão,
com antecedencia
de
quinze dias, pelo menos, um esboço do terreno em que
deve realisar-se a prova, com indicação do itinerário, collocação dos postos, locaes onde os eavallos podem beber
c demais esclarecimentos julgados indispensaveis.
Aos commandantes
dos postos serão fornecidos identicos elementos e um boletim (modelo B) por cada concorrente, onde serão lançadas quaesquer observações que importem ao conhecimento do jury. Estes boletins, depois de
assignados, serão entregues ao secretario do jury.
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e) Immediatamente apoz a chegada ao termo do percurso, cada concorrente executará, perante o jury, 250
metros de trote e seguidamcnte um lanço de galope de
150 metros cortado por um obstaculo de 0 ,80 de altura,
que deverá ser transposto por meio de salto, depois do
que entregará a sua guia ao secretario do jury.
f) O jury, li. mpdída que os concorrentes tiverem executado o disposto na alínea antecedente, examinará os eavallos, não só para ajuizar do seu estado de fadiga, mas
tambem para verificar se estão em condições de continuar
a prestar as provas. Poderá ser ouvido o veterinario adjunto, que escreverá a sua opinião no verso da guia do
concorrente, a qual será transcripta na acta do jury.
g) Cêrca de vinte horas depois do exame a que se refere a alinea antecedente, effectuar-se-ha um segundo exame
dos cavallos, destinado a verificar se no tempo decorrido
sobreveio alguma lesão que impossibilite de continuar as
provas, tendo cm attcnção o presoripto no artigo 10.° d'este
regulamento. O veterinário, sempre que for julgado neeeasario, escreverá a sua opinião, a qual será transcripta
na acta do j ury.
3.a prova.- Percurso ao galope de evolução de 800 metros, pelo menos, em campo de obstaculos, realisado vinte
e quatro a trinta horas depois de terminada a segunda
prova.
a) O campo de obstaculos será organisado segundo as
determinações do jury. Os obstaculos dispor-se-hão inter
ceptando uma pista marcada pelos meios mais adequados,
affectarão fi maior naturalidade, terão HS extremidades livres, a frente mínima de 5 metros, e não poderão e_ ceder
1 1O em altura e 3 metros cm largura, xcepto no caso
previsto no artigo 8.0 d' este regulamento.
b) Cada concorr nte receberá de vesp ra um esboço do
campo com indicação da man ira por que deve s r feito o
percurso, situação dos obstáculos, sua altura, largura e
natureza.
c) Proximo de cada obstaculo estarão dois ofliciaes, fiscaes de pista, d I gados do jury para observarem qlla quer faltas ou incid ntes occorridos com cada concorrente
ao transpor éSSC obstaculo. Aos fiscaes d pista somo fornecidas iguaes indicações áquellas a que s refere a alio a
antecedente.
d) As observações feitas pelos fiscaes de pista sel'tto
consigna~as n'um boletim (modelo ) por concorrente,
que depois de assignado será entr gue ao secr tario do j nry.
111
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Art. 6.0 A valorisaçâo
definitiva de cada concorrente
na primeira
e segunda provas, obtem-se pela média dos
valores arbitrados pelos membros do jury, deduzida até á
primeira
casa decimal. Na terceira prova. obtem-se diminuindo a 20 valores as desvalorisações
resultantes das faltas eommettidas.
A classificação final de cada concorr nte é o resultado,
deduzido até á primeira
casa decimal, da formula seguinte:

b e c respectivamente
as sua valorisações
dcfina primeira,
egunda e terceira provas.
§ 1.0 No caso de igualdade de valores na classificação
final, s rá considerado cm primeiro logar aqu lle cuja classificação final resultar maior levandoa d ducção do valor de ir. alem da primeira casa decimal; mantende-s
a
igualdad , preferirá aquelle que tiver obtido melhor valori saçao d finitiva na seeunda prova; no caso ainda de
igualdade,
pref rirá aqu lle que tiver preparado no todo
o sou cavallo ; e, finalm mt , em igualdade
de condições,
preferir:í. o mais graduado ou antigo.
§ 2.° As vnlorisaçõcs definitiva
serr o publicadas verbalmente no mesmo dia da. prova respectiva,
e. ccpto a
da segunda prova, que será publicada depoi do exame a
que se r ·fero a alinca fI) da mesma prova, artigo 4.0
A l'lassificaçllo final será publicada na ordem da unidade j unto da qual e reali ar o campeonato,
na das unidados dos coneorrent s c na ord III do exercito.
A~·t. ().o Haverá quatro premies l\ conferir aos quatro
OtliClacS mais ela sificados
serão concedida
as recompensas adiabte indicada '. '
§ 1.:0 ,Os 'pr mio' serão : 1.0 pr mio 400 000 réis, 2,0
pl:elDw 300· 000 róis, ;LU premio 200'
réis, 4.0 presendo
nitivas

li,

mIO 100hooO rói. .
§ 2. As r comp n a
(l

serão

as seguinte

:

de qu

trata

o pr sente artigo

a) 'I'odos os ofJicil1cs cuja rlas8ifiea~: o íinul attingir ou
exceder 14 ~alor~s, l' ceberão um diploma de mençao honrosa, com mscrlpç' o do premio conferido c numero de
\'alo~'l's (mod lo D), que ~ averbará na matricula d'esses
officiaes na casa «( londcl'orar;õe
e 10llvore D'
b) Os ofliciaos na. con(li~õe da aliJlcll ant~' dente qu
concorram montando os
us cavallos pl'llÇUS
que tenham
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feito no todo a sua preparação,
terão direito ao abono das
percentagens
abaixo indicadas
no respectivo
tempo de
vencimento,
em barmonia com a classificação final obtida:
a 20 valores correspondem
25 por cento,
a 19 valores correspondem
20 por cento,
a 18 e 17 valores correspondem
15 por cento,
a 16 e 15 valores correspondem
10 por cento,
a 14 valores correspondem
5 por cento.
Art. 7.° O productor de qualquer cavallo nacional montado por official que n'elle tenha obtido premio pecuniario,
terá direito a um diploma especial em que o facto s ja
consignado.
Art. 8.° O cavallo em que um oiicial uma vez tenha
ganho qualquer
dos premios pecuniarios,
só poderá ser
inscripto mais uma vez, angmentando-se
lhe as difficuldades
do percurso
da terceira
prova, segundo deliberação annual do jury.
,
Art. H.o Será creado um premio d honra, com o nome
de ua Magestade EI.Rei, para ser entregue annualmente
á unidade ou estabelecimento
militar onde servir O official
concorrente
que tenha obtido a classificação final mais elevada.
§ unico. A unidade ou estab lecímento militar que cm
tres annos consecutivos
conservar
o premio de honra,
entrará na sua posse definitiva, s ndo n'est
caso crendo
novo premio pnra os campeonatos s guintcs.
.
Art. 10.° Aos officiaes a quem accidentalm ntc se incapacitar o cavallo, por effeito das provas do camp onato,
será applicavel o exprc so no § unico do artigo 111.0 do
regulamento para o s rviço d r monta geral do xereito.
§ unico. Os exam s a que s r fel' m os artigo 2.°,
4.° e 14.° d'este r gulam nto
uma ob ervação clínica
durante trinta dias s guidos depois da ultima prova, constituern os lem nto do proc(' o a organisar para. os cffi itos d'est artigo.
Art. 11.° Todos os offieia s que, por qunlqu 11' titulo,
tomem .plu·te no camp onato, deverão npresentur-s e com a
respectiva guia do mar .ha ao presid ntc do jury, ou a
qU~Nm as. suas vezes fizer) no I{ll'111 d signado par:\ aroUDJaO do Jury e nos dias qu
lh for nn designados.
Art. 1~. o A. unidad
ou estab le imnnto militar ln ··lIj.
séd l' unir (~Jury, será habilitada a fornec r todo o P 8~oal e material que lh fOI' r iquisitado P lo prcsid 'lIto do
JUl'y pa.l'& desempenho do servi)o do clUnp onnto.
§ lImco. O cons lho administrativo
da Illlidnd ou ta-
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belecimento,
providenciará
de modo que todos os officiaes
e praça
que tomem parte no campeonato, encontrem alojamentos apropriados;
e bem as im preparará
as installaçõos indispcn aveis para os cavallos.
de apreciar as
Art, 13.0 O jury qu terá annualmente
provas do camp onato, será composto do director geral dos
serviços de cavallaria, presidente;
do presidente da commiesão de remonta geral do exercito; do commandante
da escola pratica de cavallaria ; do lent da 3. a cadeira da
escola do exercito e de dois officia s sup riores e um capitão de cavallaria
nomeados pela secretaria
da guerra,
e rvindo o ultimo de e cretario, com voto.
§ unico.
m veterinário
nom ado p la . cretaria
da
gn 1'1'3. será adjunto ao jury, a fim de s r consultado nos
termos d' stc r guiam nto.
Art. 14:.0 Compete ao jury:
a) Elaborar e publicar com se senta dias, pelo menos,
de ant ccd ncia fL prim eira prova, as instrucçõ s specia s
para o campeonato
de cada anno e mais docum ntos,
tudo em eonformidad
com as pr scrip~õ s d'e te r guIamento'
. b) Tomar todas as re oluçõ s e providencias
neces anas para a boa
compl ta execução do serviço do campeonato;
c) R unir no local que for uperiorment
dignado,
quatro a e is dia ante d, primeira prova, para tomar conh im nto dos documentos
que lhe ter: o sido enviados
previamente
pela dir cç~ o g ral do servi os de cavallaria
e para proced r a rxam do cavallo inscriptos, e. cIuindo
aqucll s que não julgar em condicõ s d tomar parte nas
provas, pod ndo ouvir a pinil o do v terinario adjunto,
qll s rá .e '~ript,'l,
tran cripta na neta do jury;
d) Assl tir a cada uma da prova I reunir
111 s guida
para votar, por m .io d li ta de valere rubricada,
ácercn
de cada um do con orrent
.
secretario do jury, ' poz cad vota :\0, I mdo
patenteando o valoro
d 'ada li. ta, o in. creverá no hol tim
(mod lo E) ~a columnn ('orr pona nt. • cada IIIll dos
m mbros do Jllry, proc d .ndo depui
m barmonia com o
di8pO to no artigo 5.0
P:tra a t rc ira prova
râu as d valori nçõo', depois
de appro\'a?~
p lo.i ury, in ('ripta no hol ,tim (modelo F).
As ela sJficnçoc
finn s . a v, lari. açõ(\ definitivns
II
Ild1t uma das
prova
rito in cripta
no boletim
(modelo G).

,
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e) Lavrar, no fim de cada uma das provas, uma acta
minuciosa que será assignada
por todo o jury e na qual
serão consignadas
quaesquer
observações
ou protestos
apresentados;
f) Elaborar, depois de terminadas todas as provas, um
relatório final acompanhado
das propostas que julgar C011veniente
apresentar
para melhoramento
do campeonato;
relatorio que, juntamente
com a copia das actas acima referidas, será enviado pelo presidente á secretaria da guerra
até 31 de dezembro do mesmo anno;
g) Resolver como melhor convenha nos casos nao previstos n'este regulamento.
re .lamaçãc deve ser dirigida por
Art. 15.0 Qualquer
escripto ao presidente
do jury.
§ 1.0 O jury resolvení se a reclamação
tem ou não
fundamento.
§ 2. o Das decisões do j ury nao ha recur o.
Art. 16.0 Os serviçoa do campeonato BaO, para os membros do j ury c concorrentes,
equiparados
para efleito de
vencimentos
aos conatantes do regulamento
de 7 d abril
de 1894 (ordem do xercito n." 6, L" serie) ; e para os
demais ofticiaes e praças quc n'elle tomem part , equiparados para igual effeito ao s rviço de diligencia.
Art. 17.0 Aos cavallos inscriptos
é abonada raeão especial desde trinta dias antes da prim ira prova.
§ unico. A raçao 6 C011 tituida segundo proposta do
offieial eoncorr nt e mediante
approvação do cornruandante do regimento
ou estabelecim nto militar, ouvido o
vete1'inario.
Art. 18.0 l;~P rmittido aos ofli iaes concorr 'ntl's fazerem uso do uniforme de pnsseio sem spadn, I vando o
ca:vallos o arr .io de passeio,
xc pto na s eunda prova
cm que os officiaes 1 varão as suas espadas c os cavallos
o arreio do uniforme.
§ único. Í~ P rmittido o uso d ligaduras, rlnn lias ou
outros qUllcsquor re guardes 008 membros do cavallo.
Art. lG.o Os relogios (los ofliciaes qut~, por qualqu l' ti.
tulo! to.mero parte no campuonnto s 1'1\0 acertados P lo que
for indicado polo jury.
Tabella de desqualificação geral
N 1\ L" prova;
a) Não obt l' a média do 11 valores :
li) Apresentur o cavallo de {firma'l1 mostrlll" que nito cstA
preparado para a exccução dos cxorcici08
xigido8.
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...Ta 2.· prova :
a) Não obter a média de 10 valores;
li) Nilo attingir a velocidade média tinal de 10 kilometroa
hora;
c) Nào visar a guia em qualquer posto.
No. 3." prova:
a) lo' ào obter a média de 12 valor s;
b) Fazer cinco paragens ou despistes durante o percurso;
c) Deixar de transpor qualquer dos obstaculos.

por

Tabella de faltas na terceira prova
Oada falta

eorrcsponde

IL de valor 1 a~i'io de melo valor

Paragem a menos de 10 metros do obst culo (a) ....•.•
De piste d rrubnndo o ob tsculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paragem l\ mais de 10 metros do obstáculo (o). . . . . .. .
I)csplste .......•...................................
'I'irar IL parte móvel de um obetnculo ..•..•...........
Derrubar o ob. taculo com 08 pé •...............••...
D -rrubar o obstuculo com :ts 00 os
·.·.·
··.····
Ml·tter um pé na valia
.
:\lettcr dois pés na valia ...........•.....•..........
Mettcr urna mào na valla .........•.•....•...........
:\[ettCI' du 8 lIIitOS n valla .............•......
··.····
IJuédll do cavallo .................•..•.........•....
QUI'da
D .
do ca\. all (II
" '0 (i)' •••••••••••••
"
••••••••••••••
eixar de galopur por mais de 10 11l stros (C) •...•••.••
"an' do. 11&).J.18.
A IIRO er 1'01"k. I,lenlo que njury
(e) ,;"gUQ lo " avfthaçilo 10 Jltr).

(n)
(b)

pr cilr

·1 faltas

!

))

\:!

»

2

»

1

»

~

»
»

4
1

»

~
~

»

·1
4

»
»

1

»

•

Nota, As faltas comm ttidua nos ob taculo
compostos e cujas
partes fiquem distanciadas
1'01' férmn II obrigar
a mais de um salto,
coutnm se em cada um L d'cs li purt sa.

elo 11 godo da guerra,
'lll 19 dl'
1UOG. O (Iir dor g mI, Jo / llonorato. ti,
gpl\cral <l bri ...ada.

• cr stnrln d' atado
lIltu'ço
de
Mwdoll('f/)

Jo 'lllathia

J.

tlnts.

E tá conform

o
tU

director geral,

U/'Ydr

d

tú

J1 ,,~~
I:), 9 tr ot.

I

.
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MODELO A

(Frente)

CAMPEONATO DO CAVALLO DE GUERRA EM 19 ...
Guia de marcha da 2. ti prova
Numero
Nome
Posto
Unidade
Hora da
'"

do concorrente
.
.
ou serviço ...
partida do ponto inicial

de ...

de 19 ...

o

seoretario do jury.
J!' •.•
IPoeto)

Hora
ela

l'notos

chcgndl\

Hora
da
pnl'tlell\

Ob6~,.vaçoe.

--- ---

Rubrica
do ('nmmnudullt
do posto

I

\

Hora da chegada ao t rmo do percurso .,.
Aspecto do cavallo no final da prova. ...
•..

de ...

de

ln ...
o

seorotario

do jury.

F •..
I~:m mda lolh ele formatu almasse),

11'0 tO)

(Verso)
01)11111\0do vetertnnrto

...

de ...

de lU ...
F ...
(1'0 to)
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N.o 1

MODELO B

CAMPEONATO DO CAVALLO DE GUERRA EM i9 •.•

Boletim do commandante do posto em ."

Numero do concorrente •
Nome .. ,
Poeto •.•

Unidade ou serviço ..•

Oh naçôe

...

de ...

de 19 ..

F ...
'o<to)

I Onu. to d

'Ia

d, pai

1 1m

10).

110
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MODELO

C

CAMPEONATO DO CAVALLO DE GUERRA EM 19",
Boletim do fiscal da pista no obstaculo n." ...
N.' .,.
Nome ...
Posto.,

.

Unidade

ou serviço

..•

Faltas a notar

Faltas notadas

Paragem
a menos de 10 metros
do obstaculo.
Dispiste derrubando o obstáculo.
Paragcm a mais de 10 metros do

cbstaculo.
Dispiste.
Tirar a parte móvel de um obstaculo.
Derrubar o obstaculo com os pés.
Derrubar
o obstáculo
com as
mãos.
Metter um pé na. valia.
Metter dois pés na valln.
Metter uma mão na valia.
l\Ietter dilas mitos na valia.
Quéda do cavallo.
Quédn do cavalleiro,
Deixar de galopar por mais de
10 metros.
Deixar do saltar o obstaculo.

Nota ..- As faltas eommettidas 1l0S obstaculoa c mposto
cujns
partes fiquem distanciadas
de fórma a obrigar a maia de um snlto,
contam-ao em cada uma d'eseas partes.
'"

do ...

d

19 ...

F ...
(1'0 lo)

(pormnto,

ml'ln rolbn. ,lo palieI &lIn... o).
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MODELO F

CAMPEONATO DO CAVALLO DE GUERRA EM 19 .•
Valorisação definitiva da 3.a prova
c>

;;
".,

:::

o

....

"o

'E

e

;:s

.."

"C

.,2

Nomes

:J

..

2;

::>

'a

.~
o

~o

õi
:>

p..

'" de '" de lU ...
O seoretario do jury,
F ...
(1'0 to)
(l'ormalo,

~o
'8.

'"

-e

a

"

o

o

"O

"

õi

o

mula folha d p"p t .. Iroal o

.. ....

~ =
-=
'"so '"...o

" ...""

~
~
::!

-e

:3o
E-<

.~
"
-ã
'"

..... '"o
·~s :

10

0-

<:I

.~

;;.!!

.;::

A'"

õi
;...

> ~
'" e

Obser vaçÕ~.

o

O presidente

~' ...
(l'oltG)

do jury,
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MODELO G

CAMPEONATO DO CAVALLO DE GUERRA EM 19 ...
Mappa da valorisação definitiva nas tres provas final
e classificação dos concorrentes

I

.'l
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-- .."
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..

e

';;

"

~
g

<J

e

"<>

'C

"""

t

.,..:;"

Valorlsaçók •
doflnltivn.
na .. provai

<II
'C

'a

I_E_

NOlllPI

q;

( )b~('I'vaçÕ('.

..~ ..,.. .. ,~...... '~"..
....;E. ..,;l:'" ..;l:'" .. """:..
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e

<II

e

s
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';:
e
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I.E_

.

I

I
I
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, .. dl' '"

C!.
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O aecretarlo do jury,
1<'•• ,

o presidento do jury.
F ...
(1'0

11'01'1111110,111

I, tulha ,I< 1>.1"l ah II o.

tOJ

SECRETARIA D'E TADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
5 DJ<:MAIO DE 1906

ORDE}! DO EXEROITO
(1.1

Publica-

ao x reito o seguint :
1. o -

rmtam

ri)

Durelo

d'e tado do ne~oeios da geerra- 5.& Rtparlição da direetão gml
lia conlabllidadP pub!ira

ORDEM DO EXERCITO N," 5

111;

V Serie

o

presidente do conselho de ministros e os ministros e
secretaries
d'estado dos negocios de todas as r partições
assim o tenham entendido e façam ex cutar, Paço, em 5
de abril de 1906, = REI. = Ernesto Rodolpho llintze Ri-

beiro = Arthur Alberto de Campos Henrique»
Antonio
Teixeira de Sousa=Luiz
Augusto Pimeniel Pinto-Antonio de Azet:edo Castello Branco = Wenceslau de Sousa
Pereira de Lima = José Gonçalves Pereira dos Santos,

Secretaria d'estado do. negocio da guerra-5.a neparti~ão da din'cçáo gml
da contabilidade publica
Com fundamento na lei de :30 de junho de 1903
conforme o preceituado
!lOS §§ 1,°
2,° do artigo :32,a da lei
da rec ita e d speza do estado para o x rcicio d 1\)0·1190f>, datada d 24 de nov muro d 1904, em vig r no
exerci cio do 1905-HlOlj a gundo o di posto no artigo 7,"
da lei de 3 de abril de 1896
portaria de 27 de junho
ele 1905: hei por bem, tendo ouvido o cons lho d ministros, d terminar
qu no ministe rio da faz mda, devidament
registado
na dir Ct;l\o g ral da «ontabilidadc
publica, seja aberto a favor do mini t rio da gUlTll um
cr dito especial pela quantia d 1:3:;310 'O rói , r sto da
2,a pr !-Itação
por conta da :L8 do empr -stimo de réis
4.f>OO:0008000 auctori. ado pela I i
do junho di
190:3, pal'l\ s 'r npplicado no (' releio de 1\10;>-1!lOlj :\0
pagamento de dcsp zae com n ncquisiçüo de haterias d
artilheria II campanha'
armas para as tropas de infanteria; d vendo os l' .sJl .ctívos documentos dt (ks»'7.a ."1'
clnsaificadoa
na conta da~ dcspezae extraordinurins
(lo
minist 'rio da guerra
00 fi sceuinte
dcsignnç! o : 'apitulo lO,o-nespeza
-om a ncqui iÇ10 d :IG bnterim de
arti,lhe1'ia d
ampanha,
100:000 arlllas para IIS tl'o}lIlS
de Illflln tl'l'ia con spond'1n tt'S IIIlII)i(:ões,
O tribunal (h, eonta (\ 'l')arou achar
st Cl' t1ito no
termos de fiel' clll{'l'ptado,
O president
(lo ('011 lh (1 minish'o
c o mini tI'O
e, ~ecr ta:i08 d'c t dI) (\os III'g'ocios <lo toda
118 I'l'p:ll"
tH;oes assllll 0, tt:1I11l~mcnt nelido ( faC;lIl1l ,'('t'nt:u', P:wo,

a ao

em 21, d, al)1'11cl· 1!lOG,

1 FI. = Rr1lt' to Rodu!jlho 11;11-

tze ,RI!J,l.lt,ro , AI·t/II!,' Alln.'·fo
tomo

?

AlltOIl/()

PU'eira

(IIl ('mI/poR lf,:tll'i'lIlIB
AIIdI! J Otl8({
r.,tiz .ti 1/[/1I8to 1';/111'1111" })il/lo
rI,' AZI't'l'(h CaNII'lIo1/),(1/1"0= IV,mel' !(II/ d, 011 a
dll Lilllll
J() ( GUlIçall't.9 1',1' im rio allto,

I! l..rll 11'(.(.

erie
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8wetaria d'e lado dos ne«ocio da goerra-Repartição do gabinete

Declara-se
que está publicada a lista g ral de antiguidad s do officiaes do xercito, combatent s e não combat ntes,
mpregados civis, ref rida a 31 de dezembro de

1905.
3. ° -,

eereuru d'e 'tado do nf~ocio da guerra- Repartição do gabinete

Sua Magestade
El·R i d t rmina que na manufactura
das blu fi e calças d tinadn aos impedido
d officiaes
ou tratador
dos s us cavallos praça', em que era mpr gado o zuart,
ejn est te .ido .ubstituido p lo cetim de
algod: o d côr cioz nta, a qu
e r fere a portaria de 1
de d ,zcmbro de 1905, publicada na ordem do e: ercito
n. ° 1:; (La serie) do mesmo anno.

4.°_

ecrrtaria d'e lado do, negocio da gmra-Direcçio

«ml- 2.&Repartiçi,

I) 'Iara- o que d de 2 ele março ultimo dei. aram de
estar li. di posição do mini: t rio da marinha.
ultrumar n
tropas por st rcqui itada cm 31 de outubro c 14 {}('
de? ruhro do aODO findo, }>lll':t con tituirern uma exp dição
ao sul
Angola,

ao

5,°_ errei ria d'e lado do Doei

da gu rra-Dir Ctlo gml-3.a

Reparliçl1

D~:clara1]110, por d cr to cl !) de s ternbro tI( 1!lO I
publicado no I Ilario do fIoU nl() n. c :!O:l do III mo armo,
o lo~ar
do BI1I'll~\/d,Qllilltn do Vinho, I'o(pw Amadol'
e MOinho ,(}II P I'tellC'iulII li fn>gll zia d( Villn (lo '1'0111'0,
(:on~ lho do •'abllg I, fomm d'pU d unnl' do pnm con _
tltUll'olll lima pl1rocltin ind p 'ud nt
COIIl ócle na povoa«;:\0 do 13, l'lu'al.
6,°_

~laria

d'r

lado do

n

ocio

d~ gama-Direcção

grraJ-ta

Rrpartiçio

Para cIllllprim'ntll
(1,) nrti o :,!G.o (lo r IIlalllf I1tO 80lm
nb ti neia {. pio iv , ppI'OV do por tI( crI to d· 2-1 de
u z mhro (1 1!)()2, pllbli 'a o 'lIint
alvará:
linl lerio do n go io do r,ino - Dil'1'clo mi d aud t btl &CUCIl publIca
La Rtpartlçao
I<.u EI- H i fll~'()
J' ao
qu f' t ln II alvarlL fi licCllça ,-ir 1Il q u , tt nd 'lld ao qu m foi r pr'
ntadt)

au
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por José de Matos & Filhos, da freguezia de B duido,
concelho de Estarreja,
districto de Aveiro, pedindo lic nça
para construir um pequeno paiol para dynamit
e pólvora
ordinária, no logar denominado Fontes, fregu zi de Beduido, cone lho d Estarreja,
districto de Aveiro;
Vista a lei de 24 de maio de 1902 e o decr to regulamentar de 24 de dezembro de 1902;
Vi to o par cer da commisslo dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito José de Matos c Filho
a licença para a installação de um pequ no paiol pura dynamite e polvora ordinária,
ficando o concessionario
brigado ao disposto nos citados di pi mas e mais
guinte
condições geraes e specia s :
J • a Entrar na caixa geral de J positos, no pra o d
trinta dias a contar da data d'este alvará, com It quantia
do óOt$OOO réis, importaneia
da caução definitiva
arbitrada.
2.a
paiol nunca deverá.
onter mais de 50 kilogramma
de dynamit
54 kilogrammas
d pol ora
ordinária,
e d verá compor-a
duma
ca: d :3 m tro
de comprimento
por 2 de largo, c rc da por um trav z
de terra.
a) Será. dividido m dois compartim ntos s m communicaç. o interior, d tin dos, um para. arre aUIlt;IO de dynamit l e o outro para a. de polvora ordinaria,
iP ~ó pod rÍL com çar n laborar
fun .cion r d pois
d ter p irmi lio d da por es ·ripto pelo admini trndor do
cone lho ou bairro, pr c li -ndo auto d vistoria f it p lo
insp ctor do s rviço de artilh ri ou por d legado
r querim nto
int re ado.
4. a Nilo eft 'ctuar a c
ou tran fel' ncia S III pn- i.
auctori Ilçito do gov rno.
ó.a Ace itar a visita ordillal'i1L ou
fici~l <l IlrtillHlri ins[> etor
n do 'u d legado,
a 81111a do ngl'nheiro
cll ~ d cirt'um eripl): o do
n jços t -C~llliC08 d indu tl'ia, pcrmittindo.lh
qu' l 'Ilmin
as. condlçõ e da in t 1l1l.11lto,v rifiqu
a produ 'I.jão da f: bnea e proc da á pc qui IlS <lU lh for lJl up ritll'lll nt
ordenadas.
li, Nilo -fT ctunr trnblllho 1l0Ctlll"JlO.
P lo que mundo à IIlldorid ti· trilnlDll 8 fllne -iOIl •
"
fIO
mal
p'
a a. qu tIl o 'onh" 'im Dto d' t ln Il
ai rá comp tir, qu () umprun
e guar
m
o ii ç lU
á

ao
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ria

L"

cumprir

e guardar

tão int ir ment

como n'ell

se con-

tém,
Não pagou direitos de m rcê por o não dever,
E, por firm za do que dito é, Ih mandei pas ar o pre·
ente alvará, o qu I va por mim aasignado e sellado com
o êllo da arm
r.
e oro o de verba,
Dado no Paço, m 17 de fi v reiro de 19 H,-EL·Rgr.=
Eduardo

VII' 'ln

Jo

José Coelho,

C}u ,

ó

de

lv rá, ( im . quantia
auç o d linitiva.

arbi-

lima divi oria transv r "aI
urz a qu I attinja a coo
I

int irior
a 2 m 11'0 de dist 'rI'a, com 'l altura
urvam nto, ou de
m ao m mo, quanto á alib rturt para 1\ com-
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b) O paiol será collocado na ravina a que se refere o
capitão adjunto de artilhe ria da grande circumscripção
militar do centro, a cêrca de 60 metros de distancia da
barraca-offlcina ;
c) O paiol terá dois compartimentos, separados um do
outro por muro de alvenaria, e será cingido por um muro
de cintura, em que haverá a porta de serventia, que se
poderá fechar á chave;
d) As condições do costume para depositos pequenos.
3.a Só poderá começar a laborar e funccionar depois de
ter permissão dada por escripto pelo administrador do concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector do serviço de artilheria ou por delegado seu, a requerimento do interessado.
4. a Não effectuar a cessão ou transferencia sem previa
auetorisação do governo.
5.a Acceitar a visita ordinaria ou extraordinária do official de artilheria inspector ou de seu delegado, e bem assim a do engenheiro chefe da circumscripção dos serviços
technicos da industria, permittindo-lhe que examine as
condições da installação, verifique a producção da fabrica
e proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente ordenadas.
6. a Não effectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando ás auctoridades, tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu
alvará competir, que o cumpram e guardem e o façam
cumprir e guardar tão inteiramente como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no Paço, em 29 de março de 1906. = E L-REI. =
E?'nesto Rodolpho JJintze Bibeiro.

7 ,p -Seeretaria

d'estado dos Ilegoeios da guerra - Direcção geral- 5. & Repartição

Declara-se que continuam em vigor até 30 de junho do
corrente anno, as tabel!as de preços annexas á disposição ô." da ordem do exercito n.? 1 (L." serie) de 17 de
janeiro de 1905.

1.- Serie
8.0

-
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Secretaria d'estado dos negocios da guerra-Repartição

do gabinete

Para conhecimento das differentes auctoridades militares,
se publica o seguinte:
Secretaria da guerra _ Direcção geral- 2. a Repartição. -Circular
n.? 36.-Lisboa,
16 de abril de 1906.Ao sr. commandante da 1.a divisão militar. - Lisboa.D? .director geral da secretaria da guerra. - S. ex." o
mInistro da guerra encarrega-me de dizer a v. ex." se digne d~terminar que na casa «Notas biographicas durante
o. serVlço militar» do registo de matricula das praças elassIficadas atiradores especiaes, se lance verba analoga á
esta~elecida para os atiradores de 1.3 classe pela regra 30. a
das mstrucções para a escripturação do livro de matricula,
relativamente ás verbas a escripturar na referida casa. =
Alberto Ferreira da Silva Oliveira) general de brigada.
Identica á 2.3, 3.a, 4.3, 5.a e 6.a divisões militares, comma~dos militares da Madeira e Açores, e campo entrincheIrado de Lisboa.
l't,cc-tificações
. Na. ordem do exercito n.s 13 de 20 de dezembro de 1905, PS!!.
2~8, IID. 15 e 16, onde se lê «praso mínimo» deve ler-se «praso maXlmo».

Na ordem do exercito n.? 1 de 31 de janeiro ultimo, pago 24., liu.
29 e 30, onde se lê «prase mínimo» deve ler-se "praso maximo •.

Lui« Augusto Pimentel Pinto
Está conforme.

o direotor geral,
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Publi()u- e ao ex rcito o s guint

:

1.0_ üecrete
lIinislerin do negorio da marinha t ullramar- Dirrr~ão gml do ullramar
p nrllarll~~o - t,a ecção
j~tt

'lldCllUO

ao que me r pr

I

ntou

o mini .tro

secr '-

tario , d' . tudo do nezocio
da marinha e ultramar c ao
o
servI<;o prestado::; P la forcas que tomaram parte na campanha do Mulol\do, lia pro\:j(wia de Angola, l!l 1110õ: hei
por LeIO determinar qu a tOd08 ()' militar ,. do t' cercito
do reino,
da urrnada c da força
ultramarina.
da L a linha, c b III a situ ao, au: cilinr
indi viduo da da (civil quI' tenham tomudo parte nu 'Ilmpanh
c (!lI o mer ,_
c;am pelos sCl'\'i<;o pr 'Kta<lo (' pcri ....o a qu
e tenham
exposto, f;l'ja l'oncl'dida li III dalha Hainha I . AlllCliu,
creadn por tl UI' to (lu :!:} dI' unvemlm, ti. 1 !J;) n r fOI"
madn por, dl'cr('lo ti 11 cI dezcm b!'o d 1!I0~, 11.vendo
a passad Ira da fita t r a le(rtnda .~rulondo-l!JOrlJ,
l

1

O mesmo mini tro e ecretario
d', tado n im () (t,nha :ntendi~10 e fa 'a e, cut 1'. P ÇO vm :!!l ti murço d .
1~O(j. Ri'.!.
Alltvniu
ri Az l do Ca 1,[1 1JI'(l1I o.

2, o -

melaria d'eslado du

Ileg CIO

dI gu rra _ Dlre

o ~ ral- J, a 8epartiçl

Para :lllllpritn >l\,to II,) artigo 2 1,° 110 r gul lD('nto ob!'
sub tanelaS
,'plu lVIl , Ilpl'l'ovallo POI' <1 I' ,to d 2.1 d
ti z muro d 1\)O~, 8' pllbli ~\ o o uint
nh' 1'1\ :
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lIiUlsterio dos negorios do rrino - Dircctáo geral de audc e ucocficencia publica
P Rrpartição
Eu EI-Rei faço saber aos que este meu nlvará de lieen)a virem que, attendendo
ao qll me foi representado
por Francisco Ribeiro Gomes, da frcgllezia de Capareiros,
concelho e districto de Viannn do Castello, pedindo licença
para estabelecer
no logar do Chão da Bouça, freguesia de
Capnrciros,
concelho c districto de Vianna do Castcllc,
uma oflicinn destinada cxclusivnmonto
a prepnraçoes
py_
rotechnicus ;
Vista a lei de 24 de maio de 1802 c o decreto regulamentar de ~4 de dezembro de 1!JO~;
Visto o par eeer da connnissão dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas todas as formalidad '
que as I is exigem: hei por bem conceder ao dito FI':Illcisco Ribeiro Gomes a licença para a in 'talIaç:w d uma
officina destinada
exclusivmn mte 11 pr 'para~'ões pyrot«clmicas, ficando o cone l' .ionario obrigado ao disposto !lOS
citados diplomas
• mais ás seguinte
condições gerncs e
ospeciae: :
1." Entrar na cai 'a geral de dcpositos.i no pl':lSO de
trinta dias a contar da data d'cste alvará com a quantia de
100'-000 réi , importaneia
da cnução d sfinitiva arbitrada,
2, a A fachadn da oílicina onde e tão marcadas tr
por_
tas fical'á voltada para o SIII.
a) A fachada opposta
('rA de cnchamel do madeira ou
adobes 011 ninda de pedra solta não argnmasaadn ;
b) TIL cobertura do t lluulo clllpregar:i telhn-vã li. o argamassada,
o o pavíruen to s n't de turra batida j
c) ~erú prohibi(lo o 1I0 de f 'I'l':tmelltas 0\1 uh'll ilios do
ferro;
.lo

d) Fi ';trá sujeito Il. toda a indic'\çoc
d~ artilhílt'ia ('l1t -ll(ll de\' r (1111'-1Itepara

<]u a

iII "

l'l.'1I0

gtlt',1I1~a do pu-

bhco e do pc 0/11 trabalhadol"
e) A lttellol' di vi. ao da ('11a , d d' tinada a (]")10 ito
de rnatcrin prima
,do 11I'Olllll'to fubl'icado
c <iU(' n't.lI
s rau arn'('llllud(l á lIJ <lida qu
c ultimem,
3.' :-I,; 'po(l"r,\. cOllt<'~'al' II laboral' o fllnC(,iollllr d('IHlis (lo
ter POt'IUIA I, o da(11l POI' (' {'ripto Pl'lo ;l(lllliuistl'il(lol' dI) COIIc('lho ou IJIllrl'(~. III'PC (Icn(lo '1l1tll dl' i torill. ft.itll p ,I inpeetor•• d '
I'VII'O
lle IIrtillu'l'ia
011 1'0)' deh~"ado
('II li I' _
1:>'
qucrtlll('nto
do inttll'e sa(lo,
4,a j "n.o efl'ectuar IL l:C ao 0\1 tl'lllltlf('I'{'Il('ia
1Il)l1'
"ia
allctorisRt;: o do governo,

1.- Serie

;).il Acc .iu r a vi ita ordinaria 011 extraordinária 110 ofllcial ti arti lh ria inspector ÓU (lo S \1 dei gaJo, c L m lISsim a (lo engenheiro chefe da l"irCIIII1 crip('ao (lo erviço
t echnico
tia indu, tria, permittiudo Ih quo C camine li
cOIJ(liyoC da iII talln~~. 0, v rifique a producção da fabrica
proc da á P qui fi (lU Iii f rc m uperi rm nt 01'(1 nada,

r gul -

lid •
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concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo
inspector do serviço de artilheria
ou por delegado seu, a
requerimento
do interessado.
sem previa
3.a Não effectuar a cessão ou transferencia
auctorisação
do governo.
4. a Accei tal' a visita ordinaria ou extraordinaria
do official de artilheria
inspector
ou do seu delegado, e bem
assim a do engenheiro chefe da circumscripção
dos serviços technicos da industria, permittindo-lhe
que examine as
condições da installação, verifique a producção da fabrica,
e proceda ás pesquisas que lhe forem superiormente
ordenadas.
5. a Não effectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando ás auctoridades,
tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento
d'este meu
alvará competir,
que o cumpram e guardem e o façam
cumprir e guardar
tão inteiramente
como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito 6, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vac por mim assignado e sellado com
o sêllo das armas reaes e com o de verba.
Dado no Paço, em 29 de março de 190G.=EL·REI.=

Ernesto Rodolpho l.Jintze Ribeiro.

:L o -

Secretaria d' estado dos negocins da guerra -

Para conhecimento
das differentes
res se publica o seguinte:

Rcpartitão do gabinete
auctoridud

s milita-

Secretaria
da guerra - Direcção geral3. a Repartição.-CirellIllrn.033-A.-Lisboa,
8 de maio de l!lOG.Ao sr. general commaudante
da La diviaão militar.Lisboa. - Do director gcral da sec r 'taria da guerra.S. ex. a O ministro determina o seguinte:
1.o Em cada distrieto de recrutamento
r serva do
co.ntinen~e acrão convocadas
pum serviço ordinnrio, por
trinta dias, a começar em 1 do proximo mez de ngosto,
nos termos do n.? ::l.O do § 1.0 do artigo 7.° do regulamento para a organisnçlw das r servas do o ercito, npprovado por decreto de 2 do novembro do ISD!) 200 pr:u;a
da 2. a reserva,
classe de I !J20 ou alh;t1tdas' como r ifraeta~ios da classe de 1D2:3 que 'nau s erviram no exercito
activo, nos termos do D. o ü. o do artigo 44.0 <lo citado 1'0-

L' Serie
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gulamcnto,
com as qnaes se constituirão as convenientes
companhias de infanteria de reserva.
2.° A convo~a~n.o far-se-ha começando pelas pra~as quc
tiverem numero mais baixo no sorteio do contingente de
Hl04 e só se ali taram no anno do HJOõ, e no contingente
d:este anno, reulisando-se a. sua, distribuição
pelas fregueZlaS de cada distrieto de recrutamento
e reserva na me. l1:a ~Jroporçao, e s\.'gnindo as mesmas regras que para ti,
dlstnbuição
do contingente de recrutas, Havendo praças
com o mesmo numero de sorteio nos contingentes de 1\10-1c de 19U5, s 'mo chamadas primeiro as do contingente de

1904.
:1. o 0::1 res rvista rec nscndos n 'um districto de recrutarucnto e reserva, eple P ·10 seu numero de sorteio devam
se,r ,c,hmllados ao serviço,
que tenham mudado o seu dnmicilio para outro di tricto, sorno -hamados n'e t di. tricto , para o que os commnndnntcs
dos districto
"1Il quc o
rescr\'l'tas
foram recenseados farao as convenientes com"
iuunicaçõcl:!, 'üú ~O dl' junho, nos connuanduntua
d'aqucl'S cm que os al1uditl,)>; reservi
t.1
,. !~JI'<lJndomiciliar.
4.° S1tn dispensadas
(ln couvocuçào a. (lIle s referem os
nUllIeros tlnteriol'p::;, a pl'<lc;a:>eFIe tiverem remido a obriguçuo do :en'iço activo, as r sidcnte
no e tl'ang iro, no
ll!tl'<lmal' 011 embarcada
como tripulantes cm navios n tClOnae', com a llcvida licença, a npur:llla
condicionalmentc ' n::; qu , t 'ndo si(lo l'halll:\lla. ao, n'iC;lI acti\'o
t'Ol;lO supplentc
, foram ({I'poi licenciada:; para a r ::;('rv:1..
'
. :.> ' o O S re er\'lsta
('ollvoc:1tlo para servic;o apr '::;'ntarC"I11ao,lIos IOt'Ilt's indit'aclos no lflladro :llllle 'o a e ta circu ar.

12~
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10. o Os reservistas que tiverem de pel'cOl'l"er distancias
superiores
a 30 kilomctros,
mas cnjo domicilio cst ja a
menos de 30 kilometros da estaeâo do calJ1inho de feno
mais proximo,
deverão apresentar. se, o mais tardar, no
dia 2 de agosto.
11.° Aos reservistas
quc tiverem de percorrer
por es
trada ordinária distancias supcrioree a :30 kilometros, forruular-se-liâo
os respectivos itinerarios de 1110<10 a percorrerem em cada dia, appro. imndameute,
c ta distancia.
12.° Nas listas de convoeaçao (modelo n.? 2) indicarse-lia na casu «Obscrvuçõcs II o itincrario (los reservistas
para cada parochia.
1:3.° Os commandantes
dos districtos do r crutumento
c reserva remcttcrão nos administrndores
dOI:! cone lhos II~
guias de caminho de ferro necessarias,
para serem mandadas entregar por estas auotoridadee,
011 pelos rcgudoree,
aos reservistas
que ti wam aproveitar este meio de transporto, podendo as referidas uuctoridad 'S passal as, por
conta do ministorio da ~llPrra, quando por q ualquer eircumstnuoia nâo as tiverem ree ebido.
Alberto Ferreira
da Silr« Oliveira, general <!c hrigndu.
Identica aos eommanduntos
da 2.a, ~,a, -I.", 5.a C G,a
divisões militares, ('OIllI1H\lHlo8 militare
da :!\f:lllt'il':l (' dos
Açores, governado)" do campo cntrinch irudo de Lisboa,
e dil'l'<'<;ocs gemes do serviço do estado maior, cngcnheria, artilharia,
cavallariu o infunteria.

1." Serie

Quadro li que se refere o n." 5.° da circular n.? 33-A
de 8 de maio de 1906
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Secretaria
da guerra
Direcção
geral3. a Iiepartição,Circular
D.O :34-A. Lisboa,
9 de maio de
lU06. -Ao
sr, general commandnntc
da I." divisão militar - Lishoa.Do director geral da secretaria da guerra.
S. ex, a O ministro determina
que na reunião das praça
da 2 . .1 reserva,
que nau serviram no exercito activo, (1'le
deve r alienr-se 110 proxiuio mez de. agosto, se oh erv o o
seguinte:
1.o Em cada unia das localidades indicada
no quadro
annexo :'t circular n." a:l-A, datada de ti do corrente 1Il 'Z,
conatituir-se-hão
as compnuhins <l(. infunt ria dI' r 'S .rva
que v. e,'," julgar conveniente,
-m I111r III 011 ia com o (li ,posto no § l.." do artigo 4tl." do rvgulumento
para a 01',
l\levêllJ(lo':';ll~ porém,
ganisac:ao (las reservas do exercito,
a :: () IlU1I1erO de subaltornos por companhia.
2.° Alem <los quadros nomeados por v. e ,.a e constituidos pela fi;l'IIla ostabcl cida 110:>~~ :?U e :3." <lo l'ital!o
artigo -4 .0, deverá v. IlX. a mandar 110111 inr os soldados do
t xercito
activo !flllJ julgai'
nec« nrio pura o serviço de
quarteleiros, c bem assim pllra o .erviço (1 rancho na

localidades

('III

<[III'

lI:LO

estiverem

de gllal'lIi(:ao tropa

<lo

exercito activo.
a." Paru cada diatricto (II' recrut.uuouto II I'l erva ti '
ver.i \" (sx, A IIHlIJ(Iar 1I01lleHr Hill ofllcinl iupcrior, para nuxilíar o eormnandun te elo di tricto na auperiutr ndencia
li. ealisação do serviço de iII truc 'ao da :!.a 1" (II' 'a.
(lU ando o ('OlllllJllllllanto
elo di trido
(':til
olltar da
éde (lo (li trido 110 dI' CIlJIH'1I11O (lo, cl'vi~'os qlle II.· ao
l'OllllllCttido no l'l~glll:IIIlCllt() do SI·I·\,il.'l) (lo J'C('I'lItallll'lIto
(lo. tl.'cl'cito
ü (1.L HI'Ill:IIIa , () I'tf't-ri.lo
n!Til'i.d
"11l.!'ÍOI· li II,
,

lllll'a ()

COIIIIII:lIlt!O

da

('Olllp

IIIhia

de' illf: Ilt~ria

d

1'1'
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ao

quisiturâo ao deposito geral do material
guerra os artigos de armamento
equipamento
necossarios para essas
companhias,
com excepção de mochilas, bor nacs (1 cantis, Esses artigos deverão e tal' nas loculidad '8 em ;W de
julho.
13.0 Quando v, OX,a julgar, pelas exig ncias da instrucção de tiro, em pontos afastados
das localidades
d
reunião de reservistas,
de necessidade
o uso de bornu s
e cantis, providenciará
pam que sejam fornecidos este
artigos.
14.0 A direcção geral elo serviço de urtilh 'ria (ln! mará
que o fornocimento dos tll,tigos, a que StJ ref rem o doi
Jl\UllPI'OS nntcriores,
seja feito pelo lll'(Jo:ito gcnd do IlInterial (!t. gncrra OH POI' qualquer corpo, COIIlO julgnl' mui

conveniente

c economico.

] 5,° As diversas

nuctoridudes

que

fornecerem

artigos

(lo mntorial

de guel'ra OH (lu mohilia c uten ilios, in.lil'arão logo qual o destino
a dar aos !'l'i'erÍl!os al't' o
quando forem lic mci.ulus as lil'il\,as (la. companhia'
d

serva
Os dito nrtigu,
ni ntcmeute lavado

nte (!t, '11111'<1 do
b ncf .iado .

,ti v

1II

r com

L' 'crie
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rancho para a companhias ti infanteria de rer vn qll forem organi ada'
10 qunrtei
de unidades
activas,
erú fornecido por
tas unid: d " entregando os
commandantcs
das dita
.ompanhin aos conselho adrnini urativos ou veutuaes da' unidad
activa
as importancia
desp mdidas ('010 o.' me mo rancho'.
1!1.O :crA ministruda li todos o r -servistas a instrucção
1

de tiro .lerucutar
da ~ ..' ela,
,de\' ndo v. x." mandar
orgnnisar O' prog'l':tlllma
de instrucção,
cm conformidade
com o di po to no artigo ~(j.O da instrucções
relativas á

arma d iufanteria,
z nnhro de 1\) 0,

upprovadns IhJl' portaria dc ~2 de demio !li con iderução que a marchas
d ida e regr s () para II cnrr 'ir:b ti tiro se fa)alll com
a ln nor J> .r.la (h tempo para a in trnc ':10, aproveitando- c parll PS . fim, 'lllpr' qu
oja p0 iv I, os dia fcrindo
t

d'

te

'1'-

gt'll mi de

da 2,·, 3.·, 4. ,;).a
militar

du Ma 1 ira

(i.R

do
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Açores, governador do campo entrincheirado de Lisboa,
c direcções geraes do serviço do estado maior, engenhoria, artilheria, cavallaria o infanterin.
Luiz Augusto lJimentel Pinta.
Está conforme.

~'~1'L~~.~
,

o

---

direotor geral,
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tlções assim o tenham entendido I' façam executar:
Paço,
PIIl
17 de maio de 1901i,
In~I.
E1'111'8/U
Rodulllllll
Hintze Rió(lil'o=
tÍI'IIWI' Alberto dI! Campo» Ifc111'iq//(,8=
Antonio
TeiJ'eim
de SOl/81t -= Luiz ,.1 1I.IJlIslo Piment el
Pinto
Antonio dI' Azevedo
de Sousa Pereira de Lima
Santo,~,

,l'tT('laria il'rsliulo

iiII,'

Cast-tlo

Branco
Gonmlvl's

= JUSI!

~,o_

Portarias

IH'~ori(J,IliI

~lIrrra-;;,a

JJ'/'I1cp,~la!l
P/'1'I'il'Cl

dos

nl'llarli~álllla Ilin'r\áll ~Hill

lia (1IIIIallilill<lII(' jlllhlira

Em con formidnrlc com o disposto no artigo ~Il, o tio I't"
guiamento g<,ral da contnhilídude }lIlLlit'1l (le ;~ 1 ti 11g-()~to
d« 18Hl: manda Hna .l\Tagpstllch· EI.HI·i, pelu socr ·t[lria
d'('f-Ilado dos lH'got:io
da gll('I'I'II, que () eh .fe da f).ll I'tparLit;:io da direc ': o "<'ral da contnbilidude
publicn íiqu •
uuctorisndo,
sob sua I'el'i}loll rabilirlnd«,
li II i rnur
p 'lu
rps}lpdivo
mini tI'O a folhas
de vencimento
(' a 01'(1 II'
de pagaml'lIto
que satisfuçmn li todos u rcqui sitos legac ,
CO!l1O SI-' exprime HO ~ unico do pitado al'ligo \11." do 1'('g'llllllllt'nto
g(·ral
d;1 ('olltabilid:l<l('
publica,
pl'l'('~delldo
('Olllludll cll'spal'ho lIlinistl'l'ial (l'latl<lo l' d tl'l'llIillat' II }lngalll<'nto dt rll'i:il)('lI/lH ((III' lIao <'.iam (jl'(lillllria , dtO \' 'HeilIwIltos ( ('ncal'''O
do sl'l'\'i('o dn llliniblt·rio dn gll rr. ,
Pa<,!) ('111~::? (1(' 1Il/lio (11' I \IOH,
Allto/lio ('(II'!O" ('o/lho
de 1'f/HCUIIf'(·lIos J'UI'(O,
frrt'lam

d'f.

lado do lII'goflll

da guma-Oirrrç

II

~ml-

2,a Rfrartl~ ,

1.. "cri)
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Tabel1a demon tratlva da di trlbulção
do contingente militar pelo dlstrlctos de recrutamento e reserva
no anno de 1906
'onttlJg~lItu

;;

..

a

E
"~

...

d !lo. "'al.lalo

~1
1r,
31

;101
4r,
1'147
(i44
461i
liOI
ti.!:!
fj~

70!I

;)~

!'iII;

ssn

rI10
7JH
Iltr,

4Afl

GlfJ
li!13
fIGO
.IGfi
liali
rI 1
li:ll

gu rr
II/[lu

rn 2,> (1
li J'o

1.' Sede

ORDEM DO EXERCITO N.· 7

N.O 2

Tabella demonstrativa, por concelhos, do numero de recenseados
para o serviço militar no anno de 1906
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Xova, frcg"llt'zia d ~ A\ iz , cunc -lho de _":ln'o dt' ('nll:L\ _
ZI\:S, disuicto
do Por10, l" dindo IiI' '1Il'a p'l1'a a iII tall:tçatl
1!P um deposito
de d,\ numire 110 logal' da (~tlillta do ('asai, frl'gllcz;ia de A \ iz , ('OIll'l'lIl11 dI' ,":lI'('tl d' ('all;l\ cr.
dist ricto do (>01'10:
Vista a lei (II' :.! I dt maio dI f!H I:.! ' o dl'('1' lo r "'ti lam.-ntnr III' :.!.J dI' dI z mhr» d I !I():! :
Visto o par'l'd'
da cununi s.1o dos ,plo:,i\ os :
UOIlsidl'ralldostal'l'1l1
pr "ll('hida
toda a f'ol'malida
de:> qllt' :1:> kis t, irrClll :
Hei )lol' bl'm ('OIH' ·(11)1' ao dito .1 OH<f tli 11\ ~oal't' tia, il\ /I
Tei. "ira a li(· n<;a para 'L install:! ';io d I1Ill ti po i!o ti
(1) namitt,
til':tndo
'0111'(\',
ion.LI'io ohl'ig.l<lu 1111
nm, ('it:~d(ls di pluma.
'maí..,:í
• '\gllinll. (·uIHli(.õ
t)

I'hi-

ln

pr

L"

s erie

11!1

f). Acceitnr a \ i itu ordinaria 0\1 c. traordiuaria
do oilicial ti artilheria in pector 011 ti
II ti ,I gallo, o hem asim n do J!C' nl: iro ehef (h «ir '11m. 'ripção dos st'l'\ i(,os
te ihni 'o, d~ indu tria I' rmiuindu-lhe
(111
examine as
voudicõc
<Ia in. t. lIa('<!o, v -rifiqu a jll'()(lu('(';!o da fabri('a
pro' .da Il Jl qui li (jlle lh forem nperiormr-nto
O)'_
clonada .

1<..L-HEI.

,
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~,a Só podcrã
começar a labornr c funccionar depois
de t 'r permissão daela por -scripto pr lo ndministrador
do
concelho ou bairro, PI' cedendo auto de vistoria feita pelo
inspector do servico d nrtilhcria 011 ]lor ti ,I{'gado SO\l, a
requerimento
do interessado.
:~.a Não cffcct uar a cessão IIIl trnnsfcrcncin som previa

auctorisacão

do gov erno.

4.. Acecitnr a vi ..ita ordinnria 011 cxtraordiuari.;
do 01'ficial <lu artilhcria
insp dOI' 1111 (ln xeu deh'gaclo, c 11 m
assim :L <ln \'n ('llheiro (,h ,fI da «in-ums ·rip(·: o dos SCl'\ iços tcclmioos (la inrlustriu,
}H'rmittillllo.lh
(!lIl' e: amine
as condições da installação, verifique a pr()(lnc('ão da fabrica e procedn /ts pt'. qui ..as (IUO lhe forem superionn nte
tr

ordenada:

;l. a

.

ao eflcetuar trabnlho nocturno.
Pelo elllC maneio ÚS auctoridndcs,
tribunacs, fuuccion rio' o mais pessoa: a (lU -m () eonh -cimcnt« d'estl' III 'II
akar:í competir, <)11(' () «umprtun (, gU:lJ'(!cm
' o f:I(';lm
cumprir I' guardar
liio intr ir.uneut: ('(11110 n'cll
contém.
Tão pagou dir itos }lo!' o nuo (I \o I',
K pOI' fil'llH'Za elo (!II dito ~,II! mande i}la aI' o pr "
I'l1f(' ah-ad,
'11Ial \ a' pOl' llIim ~I igna<lo
s }lalIo ('(llll
o pilo das al'm'l!' I' 'a
'
o d \ I'l>a.
I ):Hlll no Pa 'o cm 14 cI Hbri! cip 1!HHi. EL-HF ..!.
~

(I

('(111\

11}"III',~to Rodo/llhfl

4,

0_

Ilillfze

Smrlma tI',',lallu ,lo

l.'ili, iro,

1lt'~OriO

Pura l'onh '('illl nto da difl"l"
so publica o 'gllint<,:

da guerra -lIrparli~
IIt(

lluctol'idacl

II

do gablUrlr
militn!'

V::iel'ie
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11"1
regulamento
nviarão

r 'mi ,",o

durant

mez , o referido.

II

r lueão por

II III

a nota, com-

r,.

h.

I ira

do

da _.•, :L·, 4.·,
militai'

men-

d

o I Li 10 I.

.1

j

1.' 'crie

Visto.
O commandante da brigada,

1/ ...
Il('A"ilU('llto

(1(' •••

Praça que deseja remir-se nos termos do artigo. " do regulamento
do recrutamento
l'ostCl

••

0

••

,

•••

elll '"

'0111('

(ttlt

• 'lLtun'zlL

lutonlihç'Ro

slto

tio ('nn1lnanclant.,

do ulistumento

III •• n

.

• 'uml'ro de dias de ftI rviço f' tediva nu (Iutl~ ('10 que requer
II.

rnmi

'11

0 •••••••••••••••

______

~I\hc ler
dI) nu
dl'hito ii fnzundu

»l'['!ar:l\'ào

(~tlat't

I)

III

•••

di

••.

di

."

o

comm nd n

1'...

'r •
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2, a As praçns de pret da reserva chamadas ao
rviço
terâo direito ao vencimento diario, único, de 100 róis duo
rante a marcha das localidades ond residam até aos qual'teis dos district« "
3,3 Nos termos
do disposto pelo artigo
0,° do 1'l'~II1:t,
mento das reservas ,~ pelo r gulamento p:ll'll o abono de
vencimentos
:\8 pl'llr;as de pret, de ;3 de marco (le 1!I04,
{li; rcferidns
pra~'as ti r:'t abonado desd .. o dia dana BPI' \scntação no- quarteie (los districtos alô ao ultimo do período do chamamento,
o pret diario de :JO róis o a alimcntat;:\o a (1"8 têem direito cumo pruçns de 2,,1 ela !H',
As qm voluntariamente
nao receberem alimt'llta\: o vm
gC'lH'ro, vencerão
mais ;t quantia dia ria 11,· .Ir> réis e ()
equivalente C1I1 dinheiro a lima rnçao de pao,
As que s( apresentarem devidameut« uniformisada
[101'
conta prupria 011 adquirirem
a prompto )lllgamento
os ar.
tigo!:! de uniforme qU(' tenham de. er-lhes dietribuidos, \'C1lcerno mais diari.unent« ;~fl rÓIS,
4:11\01; rcsorvistns que tenham ele cuncurrer n onrreira
de tiro 16m do local do I:H'lI nqunrtelumeuto,
8('r1W
mai
nbonndos 0:< vem-imen tos (II' 1II1l1't'ha li q1lt ti 'riam di!' eit«,
IIUS mesma
('ol1(li\'õ('s, II lll'a~;as do '.' 'l'l'ito nl'livo,
rl,iI A ('lula }ln (,':l • pr: II distribuido
c}oi" .inl ('O t' dila
l'al<;lI: (lo hl'illl, IIIll II, 1'I'l't· (II )Julic'ia, (lois 1('11\.'08, Ir!
ICIl\,O('", ditaI! fronha,
Ullll\ tOl lha t' o 1I11!llI'I'O
(' li ('o!llpdl'lItl' l,tm H de tinacla
lIo Illll'l't'tI', St'I' lhe !ta lamhem
distJ'ill1lido
11111ou (lois p, "t
II, /II 1'<'1'1':1 la 011 IIIl1ito c' '_
('t'(H'iOllllllllt'l)Íl
dt, botll,
(guo(lo 1'01' 'Lh olnt:tlll nt(' 110,
ct'88Hrio,
1.H'1Il
Il
illl UIIlIL ('olheI' CI 11111 ~Ilrfil,
do t 'I)tl
adoptado
!,III'H ti pcq IIt'II0
p<]llipalu IIto, Ilqlll'lla
(I't! II)'.
l'llrwhHl'('III, 'I'odo
(' tI'
l..ti 'o , ('Olll t'
tI dn ltlp 'I'.
(,:·ta,
'I': () 1'1 tilllido
p lu pl'IIt;a. findo qll' twjll li pé.
riodo do ehalll:lllll'ulo,
alvo tlt \'olllnlnl'iullH ut 'o, ti\' l' 'III
]lago,
Ii.' () ('OllJllllllHJllnlt
('acla (li Irido r 'qui ii 11'1'1 li ('('_
«;10
d farcl:ulI IItt. cio prvic:o ele Il!lmilli 1"111'1 () lIIilit II' o
Ill'ti 'o ti, '1111' prl'ei "", lIlt'lII do «(un tiv('" ('III tI! po ito,
}Iam di tJ'ibuil' '1 (1117,<'111/1 1'1'11 r:all , (',HIll 11111 do ,li o'ido
('0111 s(~(}e cm Li boa ,'dllllnrft
II (li tribui\,
.) L fiZ r ]I r
111111
t ..il1ln pl'lI~tt , A dil"'('l'/
1'111du pr\'Í () cll' lI!'ti
III1,ria fonl 'I (!'li
(' '!:.w dll f'II'!IIII1Wl1to
11111111 r
por
bl1~r.('t (' II ('01111' tt IIt,
1t'l1' B CIII \ 1l:1' o Ih rqU,1 ItnI', ( n om 'il1 (' tI(\flORito II f(lf'(11I1lI 'nto di
'il't'111l1
_
('~Ip~ () Illili! I' do ui Illi a~'1i 1\ I!II' 11111 (' 'I I II ri cJlIi.
I't pl'ltnnt
10 ti IllI\lK 11'11 U (' III
I,i\ I ri I
'('('1)(\'

(l

,,(

t)

10 '(l(

L" erie
>

(JRDB~I DO E.·ERCITO

~p 7

ORDEM DO EXERCITO

156

L' Serie

N,o 7

beneficiação dos artigos de fardamento e <lo cama, a que
deverão proceder antes de convenientemente
os arrecadurem,
12,8 Os districtoe de recrutamento
ti re servn
vscripturnrâo na 2.'1 parte do regi to n. r), os artigos que I' 'ceberem da sceçí\o de fardamento
(lo serviço de administra~'ão militar, darào saída no' cple distribuírem
c, lindo o
período do chamam .nto, tendo l' .cobido das praças os me!!mos artigos, dar-Ih s-lião entrada lia :1." pnrte do referido
registo,
I As entradas
l' !-lai(las (los artigos
das dun parte, (lo rll'
gisto
n. () :> 0\ '1':\0 fpitai) sómente
com dl·"igllllo;;to
(las sua
cspecies e numeros totaes, Ouando OH ill'lig-os ~.lÍdo,; da
:3." parte forem veudirlos ás pl'a<;l1i:i a prompto paganH'nto,
assim deverá di' .lnrnr-se e. prcssamente
no )'('lTi:to, de,
Rigll:lIl!lO'SI'
o numero
o
o nome (la pra!,':1 a quem foram
[I

entregues,
• 'a pagina 1) cla~ cndcmetus
(Ias jlraC;lls Hl'l"/t.1l Oi' II rtigo~, distribuidos
u ('11(1:1 U!lIa, <lt'8igllatl(l~ apl'JlaS pela ,111\
especie (' numcro ; Bt·gtti(lanwllt·,
quando a }1m 'li o res-

tituir ,

ae-hu:

CSl'I'C\'I'r

"Bp tituido

~, ~(',

porém,

al

I1Ill

(lll!! artIgos tiver
ido propoaitndumeute
extraviado ou inutilisad«, a verba a e cr '\'1'1' 1:'\111';'1 /tl'guinho
:
«H " titllillo
('('m t' elw:l: 1\ til' ", (Hill jall'l'o,
Hill balTl'lto, ptl',),
travindo (on illHtili ;ulo) proJlo, it'1I1aml IIi!')).
'o t'('gi to Il.fi n fllr-~I',lll\ llIPIl 'ati (III lI\oti,'o Jlo)' qu' II
artigo n; o fica HI'I'l'<."acla(lo.
J:La A lltanllt('ll!,': o militar fOl'lllltlnl'1l t'Ollt:t
I':'~'OP
(II pi II qtu' 1'01'111'1' 'I' com til' tillO lIO 1'. lll'vi h , ('
1'lIvial a·lia para pro('1
li A 1'('llIll'til':to
I'olllpt tl'nlc', 1\ fim
(Ip
'I'
paga lll'lo l'ttlldn ti ' n'lIlí,
olO ,I'OItlO
t' :wllll LI 11.'1'IIIi1lI1l1 °, .'ílllllhalltl'tllt'llt
Pl'ol'l,dl r:\ :t dit'l '<;1 (l gl'l' I (lo
t!lll'vi(:o <10 artilh ri. ('Olll !'Ila!,'1 (I 1\08 lllllllt'I'O
I' 1\
lotHI
(jl1!1 fOl'lIh' 'I' {I
'('I)/Lll d' fllr(IIlIlI
nto.
A "C"ll(, dt' fal'lllllll\'lIll1
fllrlllttladt
( Il\'illdl
f),· I jlllrti"1 ()' (1',0 III I'CI 'laria d', tado lOOll!.l 110 Ill'ti 'o qu I
para (II trihuil' 110 di trilolo d, l't (I'VH ti,,( I' l' • ,bido d
' ,
'
" 11 H'1I1,L ( (I. po ito d
f,lnl.
1111 IIto
• 110 fiml"
dI"
II

iO'llando
dada

II

1111

1\1)(\11111'

14,a .I•.lltl'(
1'''

tt'I'1110

d"

('(JI~'1",phl
('11ft:

li

dt \'

,l'tI\'O~

II.

lId.

I'ltl'H

o

impor!

p lo

1IJ('iu

dto

flllldfl

\lt

11

iii,

<I"' ()

I". () f'!l'IIf1l'

\1,' da
1tI

I' hlll

fi

tlll

I' 10

I

li

'"

,

pal'l

'0"10

d

fim d,

(I'

CllllltIlflnclllllt

dI

da ''',A

Cil'('I1I1I1'

lat

I>

I' 'Iui

I'

d
P lI,ti

tl'jl·t,)
I'

lI\!'h

I

o

''c

111JIl

1." Serie

. ui rcqui itarüo, d'c. te' urtigos, 05 precisos :\. ofllcinu ~
d ·}lO. ito de fardam -nto , escripturando os opportunamente
slbert» Ferreira
na 2.a e na :Ln parte do registo n." :).
da Silv« Oli,·l'Ím. g nernl de Lrigada.
!(!t'ntie:l:\o
commnudnntc
da :!.a, :\ .. , 4:', f):' e (i."
divi 'oe" militures, «ommundo militar!" da Madeira c doi'!
A <;01' ,go\' .rnndor do c/lmpo entrincheirado
d ~ Lisboa,
c di 1't)('~()C "t 1'11\', (lo orvico do e: tudo maior, cllg 'Ilheria, urfilheria, cav aliaria e infanteria.
Auioni« Corloe

'o lho cl

VI/,~co1ICl11o Porto,

}'3stAconforme,

o director ger

1,

EeRETARIA D'E TADO DO NEGOCIO DA GUERRA
lG DE JU.I.'lIO DE 1906

01 DE I DO E E OITO
(1.·
Publica-s

liuisterie ti

O

X

IIl'gOClO

rei to

O

ri)

guiut:

,Id faz nda-lIiret

ãú "tral .Ia

IIt'parli~lio rrnlral
Senhor.
nnbro de

5 et

DCSpC1.1l8 q\!

Liquidad

nr o

t":

111

m v rba :

divid

rdinnria
:H ':440 1:,)
E rtr ordin ria __

tonlabilida,le publica
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340:71 t>042

Liquidadas
e pagas,
ma não lcgalisudas:

Ordinarins 955:551·)2:33
Extraordinarias , . GI);!) 81,)330 1.016::):30b572
Importancins
vas

capti-

m virtude

contractos

de

ou ou-

tros couipromissos:

( rrdinarias

6G: 1O:! O, 1

Extruordinarins..

177: J 30":321'\

~ 1:):232. 112 2.20:!: 1!IO fl:?!i

Credites e p ciaes ab rtos para de pczu no v: ou, ugm IItO de dotal.'õ 's insullicient
,lIao incluindo () l' ilativo
n serviços para cujas de pe:t.:I ha l' •
(' ila
Jlt't-iae. e () )' 'I' -renu
trum f l' nci.u de l' tercieio
findo:
Ordin ria _
Extraordinaria

!1;,7 :!I:W,n 12
1.2D8:2:>:! -'r,u :!.25f>: J

.

J mportancin
.om C]II ,aI JlI dn C]IU fi·
mil indicada I 1'1 11('
nrio rc furear
n tah llu d 1!)()·t-I!H () )1:11'1\ 1'1' 'IJ.
lar funccionnm mto (lo
'1'\ iços ut
no fim 110 corrente ',I J' i iio :
'I

Ordinuriu :!.OlLl:417·
F. traordi1l111'1.'l

••

Importun

IiO:21 !J iiO~) 2.1O!I:fifilj

ia

uctori

dn lia tllbclIa
1~IUt-I!)05, qlJ

\ em

(H~f)

liti;,

IL(II

debat ir- • pur

-------

:.!i

ORUEllI D

rie

L"

Tl'an pode
o t r m applicaç II no e. er .icio d
1< ;)-19
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o

2,W9:ü(jG HM> 4.458:ü72tS827

,D:

Ordinarias1.636:532
Extraordinaria "

6 7

Diff r nça :
Ordin ria, para mr i ...
E traordinaria ,p ra me-

no
Auctori

412:n14 453

.
Il!:Õ

na

161

tabella

d

1!l()·l-t< ;):
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Pelo exposto se conhece a necessidade indispensnvel de
reforçar as auctorisaçõ is em vigor, n'aquelles artigos em
que as dotações se acham exhaustas ou são escassas para
occorrer ás liquidações a effectuar, ás quaes, segundo as
formulas de longa data adoptadas,
se attendia, por meio
de supprimentos,
consoante as urgencias.
Considerada,
pOlS, a situação e a sequencia que tem de
haver na marcha dos negocios publicos, que não p6de ser
interrompida,
corre ao governo o dever de providenciar
convenientemente
para, nos termos que as leis lhe facultam, se proporcionar
os meios regulares de poder continuar a solver as despezas publicas, tornando-se para isso
uecessario, como se viu, It somma de 2.547 :366h665 réis,
importancia que será, como tambem ficou indicado) opportunamente
attenuada
com a de 1.718:7 66,$640 róis de
diminuições.
Conscio de que é esta a nnica fôrma regular de poder
administrar
de harmonia com os preceitos vigentes, não
hesita o governo em propor as medidas que tem por inadiaveis para a consecução d'esse fim.
Senhor:
São estaa, resumidamente
explicadas,
as circumstancias
actuaes, circumstaucias
verdadeii-aments
extraordinarias
e imprevistas
que, constituindo
um caso de
força maior, levam o governo, usando da auctorisaçâo conferida no artigo 51.0 do regulamento geral da contabilidade
publica de 31 de agosto de 1881, autorisação que também
se acha consignada no artigo 31.0 da lei da receita e despeza de 24 de novembro de 1904, a submetter á sabia
approvação
de Vossa .Magestade o presente proj cto de
decreto.
Paço, aos 2 de maio de 1906. = .João Ferreira Franco
Pinto Castello Branco
JO.91~ de Abreu do Couto dI' Amorim
Novaes,,- Ernesto Driesel Schrõter = Antonio Oarlos Coelho
de Vaeconcellos Porto
Aires de Ornellas e Vaeconeellos .
Luiz Cvpriano Coelho de Ma,r;alhães = José Malheú'o Re:lpnão.

=

Attendendo
ao que me representaram
os ministros e
secretarios d'estado dos negocios de todas as repnrtiçêes,
e tendo ouvido o conselho d'estado : hei por bem decretar
o seguinte:
COIU fundam mto no artigo M. o do regulamento g ral
da contabilidade
publica de 31 de agosto de lH81, e artigo 31.0 da carta de lt,j de 24: de novembro de 1904,
e guardadas
as prescripções
dos artigos 52.0 a, 56.0 do
mesmo regulamento,
será aberto no ministcrio dos nego-

1.- Serie
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cios da fazenda um credito extraordinario
pela irnportancia de 2.547:366;$665 réis, que será distribuido pelos differentes ministerios,
segundo o mappa junto a este decreto e que d'eUe faz parte, e que vae assignado pelo
ministro e secretario d'estado dos nego cios da fazenda,
a fim das respectivas
importancias
serem addicionadas ás
allctorisações consignadas nas tabellas de 1004-1905, para
terem applicação no .corrente exercício de 1905-19U6, credito. que opportunamente
terá compensação,
com a importancia de 1.718:76G~(j40 réis, indicada no relatório do presente decreto .
. O conselheiro d'estado , pre idente do conselho de ministros, e os ministros e secretaries
d'estado dos negocies
de todas as repartições
assim o tenham entendido e façam executar. Paço aos 2~ de maio de 190ti.· ~REr.=
João Ferl'eú'a Fl'a,;co Pinto Castello Branco = Jos6 de
Abreu do Couto de Amorim
Novaes
Ernesto Driesel
Sch"üter = Antonio Carlos Coelho de Vaeconcelloe Porto =
AY"es de ?rnellas e Vasconcellos = Luiz Cypriano Coelho
de MU[Jalh(J,es--= José JI,[alhei,'o Rcymão.
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1905, continuam a ser submettidos
à apreciação de a. ex."
o ministro da guerra pretensões e aseumptos que, p la sua
natureza,
cabem perfeitamente
dentro dos limites da competencia dos ofíiciacs que dirigem as esta~õcs por ond
umas e outros transitam,
e pelos quaes devem ser re '01-

vides.

Encarrega-me
por isso s. C,", a O ministro da guerra ti
recomm ndar :t Y. ex/I,
de lhe dizer que s digne recormn ndar também aos commandantes
dos ('orpos ob a
suas ordens, que os diíferent s assumptc ' sejam re olvidos
pelos chefes, segundo as suas attribuiçõ s, sob a sua responsabilidade
em harmonia com a iniciativa qu pelos
regulamentos
lhes ó facultada, e cujos princípios
o acham
formulados na circular li." :) d
de lIOV mbro de 1\)(>0,
publicada
na ordem do exercito
n.? 21 do me mo <lnno,
na certeza de qu ,de futuro, S(') d verão dar entrada n'esta
secretaria
d'estado
aquelles aasumptos cuja solução dependa de s, ex.· o mini itro , e bem assim qual' quer outro.
que, pelas duvidas qu s lhe 06' reccrem, v. cx.! ntenda
que carecem BCI' apreciado
superiormente,
o C'(u v. e . a
justificará
ou docum ntará dcvidnmen t
Eduardo Augusfo Rodrigues Galha,.do, gcncrnl d . brigada.
Identica aos commandunte
da 2,', a.", 4.:\ 5.a c .11
divisões militar 8, escola do e,' rcito, hospital de invalides
militares, dir ctor s goraes do
rviços de 'ng nheria
artilharia,
cnvalluriu I' infunt ria, director do I' 'al ('ollclTil:
militar, commaudos
milit:II'CB da )Iadcira (} do Ac;ol' 8 '
campo
ntl'incheirndo
de Li. boa.
'

ao

.=

Anfoniu

Cal'loEl COf'lho

elA l"a

c01lccllo8 Porto,

Es tá conform
o direotor goraI,

'Ecnt'uUI.\

D'E 'TADO

no

'EGOCIOS

J)/\

GUEUnA

:W DE J ~TIlO DE 1901i

OHDE~[
I uhh

'/l-

IlO

•

rei to ()
1. -

. cr taru d'e LIdodo

II gOrJ

ruin

t :

11 ('rrlo .

da gu rra- Dlfec~ o tral- P

ioi Ir
• Ilhor.-.
r CI'I o gov mo
puhli
n (I põd
oh ervado. Por i
por '1'.1 foram
V

umpn

faz r c
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ções legacs ou por serviços qu
e realisavam
m termos
não justificados,
c, uns c outro,
m virtude de suuples
despachos ministeriaes.
Em relação, porém, á situação que, por essa fórma,
encontrou creada para o pequeuo funccionalismo das secretarias d' estado, julgou o governo, d harruonia com
as claras manifestações
da opinião publica c com o criterio apresentado
no discur o da corôn, deixal- a It resOlução das côrt s na sua proxima r união, por s rem -Ilas
quem legalmente pód melhorar
r gularisar as condições
dos diversos servidores do estado.
Ao lado das gratifica<;ões, abonos
çõ s arbitradas por simpl 'i:! d spachos
contrnm-se na ndministruçâo
publica v neimentos d numero os indivíduos _- uns l'IU situa ~õ s on 1'0 as pura o
estado c d difficil r gularisa<;i\,o immediata, 'orno sue -ed
com os juizes e delegados s m xercicio ma com V('11 'im nto, qu hoj custam mai d 10 :OOOhOOO) éis 1111·
nuaes ; outros cujos legares e nom açõee pod .m soffr '1'
contestação dc I galidacl . Porque com r ~p it ao prilU iros se carec
de provid ncias que tI cabem nu faculdades do podei' I gislutivo,
i em r lação
aos
gundo
não quer o governo prol' d r por
11 ex ilu ivo 'I'it rio na
apreciação dn fórmu das SUl\S Ill)mellçÕ 'II, r solvclI t Illb m
tmbmcttllr ao parlam nto a dedt!l\o d' 'ssc nssumpto.
l<~ncontrou ainda o guverno importantl8
d '81' 'ZHS com
individuos
qu , sem t('1' m s 'qul:lr () caracter de flllH'einnarios, recoh m quantias 'liltrias aba lutllUlcnto illl\ga s '
inteiramente
inut is,
(pll por isso julgou do s\ U ilJlpr tllrivlll dever d sligar (Icsd' j{t do t'rvic;o do ·studo.
N' SSll8 condit;o s 8tI'L () num 'r080 pc soai no 'l'vi~() <Ia
fiscalÍt:!açi\o das COllstrll \,()PS seolares, cuj retribuiçlo
tem sido pllga com () produl'to de mpr stimos
ontl'llctndos com a ('aixlL geral d • d('posit08 parn s f'IlZl1r fne ti.
desp 'ZIl dlls mesmas coustru 'çõcs, qU( c1l8tn Iliarillll\ 'tlt(·
72~HnO rui a ou Gnrmalmetlt
mai8 d 21:UOO· 000 r'i
('
cujas nttribuiçõos podpllI 'd 'V~m r dcs mpt'llhlllla p~ II)
pessoal tcehnico dus obras pllblil'IIS, largo, até no
t'" tiO,
em todo os dilltriot08 do rl·ino, D' os a 11l 11InlLnaturcz L
exist
tambem no mini t 'rio dus obra publica
n ('lIrgo
das direcções distridll
(I dos
serviços Buviatl , '11111l'l'{l8'
ciclo pessoal tlxtraordillllrio,
lião opernrio, mn8 v m'( ndo
por jornnl, som funcçõcs d finÍtllls, num 'rOtli8Silllo n'nlgun
distl·ictotl o sem oxisten<:Í1l Il'outro!!, qu custa ullnunlm nt
mais de 4f>:OOO/000 réi .
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Att ndendo no que

mini tro
lI·j por li m

cret rio d'e lado d
dccr t II' o
ruinto :
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L" A partir

173

d

nto , gr tificllçõ

,

L 110

d qualqu r n tur z qu

I

II

174

ORDEM

DO EXEHCITO

N,o

n

L' Serie

no orçamento,
em lei ou cm decreto com força de
lei, ficando directa
P 'S soalmente respon uveis () mpl'gado' que ordenarem
qua ~qllcr pagamentos
contra o di posto n'esro artigo.
§ J ,o Att~ resolução das cô r t B silo mantidas, porém, as
reinunerações
de qualquer
natureza actualmente
P rcebidas pOl' cmp" gados pnblicos,
na part« ('111 qu', por si
(i, ou juntam mto com quaesquer outros vencim mtos , Imo
e cedam a quantia
annual dI' (iOO"OO() réi ,
§ :!,o A té r 'olll<;lLo das ('ô rtes são mantidos
subsicidos

C)

di os

embarque

<II'

e

CH!

auxilies pam runcho na armhdn,
sstubclccidos
na data dI' :!O (1

eonform
se encontravam
maio dll ] \H)(L
§ :3, ~ao mantidos
igualllH'nlP

até I' ':-;0111<;:
o <III' (,ôr·
teR, fl corno se encontravam
(', tau -Ivcidos na rr-ferida data,
os abonos aos oflu.iaes l'll('arl'l'gH(loH
elos serviços (h torl' '.
!los c cl 'l'trieidade
It bordo dos navio« de glll'lTa
I' :IIlS machiuietas em-nrr gados das nuu-lnnn
(los m mns nano, ,
A 1'(. ~ U A partir
de 1 de j IIlho (II' WO(i o tl'll!,lLl1to
e~tl'llol'!lin:trios
IIIIS e('rd:nia
t
rl'parti 'õeH cio r tlldo
(I

'(I

r ·:tliti/u·· I'
oh Il f('II'lIIa dI' tllrl'fill~ e ljulI1Hlo
no or(;<lllll'nlo, d(!\'PTHllI 11I,('(,(·t1l'" p"opo, 1:1fun·
dallll'llt-lcla
elo r pef'ti\'o
llin'l'tol' 1,;'1'1'<11011 I'llPf'l' d('
rvi\,o, ('11\ !fI!' li ,'pollham
o,. IlIoli, o II, IIltlidudt
111'rr !lcia
dos trabalho
l' tl('
11<10 p(ldt I' '111 (I' 11I'l' tll(lo
11!'ntro da hora dI' c peclit'lIlp Ol'fIIIlIll'ltl, I' I III (IU(' I in11iqllt'1I\ o l'lllpregado
'1Ull IIH Ihol' pu
;tlll (I. 1'11'Ilf'1l I I,U'
as tarcJlIs, II pra!!o
o prt''.!o tI'l' I, , A :Lllctlll'i " ':to para
trahalho
('. tl'aol'lllll:lrio
1'1' ('I'IIl't <lida, t' o
t{'rlllo
l o 1'1'1"1, ° (Ia tal' ,ra
('III d,'cl' ·lo !' I' 'cÍal
}lllblil'illlll
110
/Ji"/'III
riu flOl' /'/j() jlllltallll'nt'
('0111 n 1'1'0.10 ta 110 dil'cctor
g 'ml 011 du'ft' dI' l'I'\'ic.'II,
Art. :Lo A plIl'lir d' 1 Ilejlllho
III l!Hlfj fi('l dI' lirulo
lo SI'I'viço do
la(lo () PI' oal I' ·tr'aol'llill:lrio,
n'nclllllo
por jornal,
qn
I pnl'olltl'lI 110• ·pl'di 'lIt'
I fi llli I~ o
d/l>l ('on trllc~õ
'S 'olar
c 11;\ dll' '('l,'llt di ll'jd
d
obraR publica c do
'!'viço flll\'ia( .
() pr id ntll do con ,lho du lllini tro 'o
mini tro
8 l'r tnrio d'(· tudo cI' toda. II I'l'partit,'fI
1\
im ° t •
111.1\111 ntondi(11l
fill'mn I'. ('('utflr, P;I!,''', III t f> d,' junho
li I!JUIi.-lth.I. =.!o(;o Perrl ;", "'1'1/11 (/ 1'iI/til (II (dto
Br(lIIro
JIJ (: d JIII/"'II dlJ '''I/lu ri 11/1 1I';,n (II I B
Erllls/u [)ri pI ch,.üt'l'
Au/cJI/;1I
(11,.["
ri 1 (/ _
~o"cellulI Purtu
t.'1re d/ (l/'nell"
,I, 1"81'111/1' /lo
t ti:
(//lprifllw Coelho d~ MII!Jallwl!
.IIJ JUall, ,'1'0 NC!J'lII'lO,

poclel':.o

lwja vl'rba

(I

f't,"'1U

L"
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1101

lerin tio
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i

!}
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H105: hei por bem determinar,
tendo ouvido o con elho de ministros,
que no ministerio da fazenda, d vidamente registado nn direcção ~eral da contabilidade publica,
seja aberto 11 favor do ministerio da gu rra um credito
especial pela quantia de 9:f>33)91G róis, somma das importancias
qu por conta das v rbas auctorisndaa
m diversos capitulos da tab lia da dcsp zas ordinaria
,traordinaria
do obredito mini terio ela guerra foram liquidadas e não paga no x rcieio d \ 1904-190:>;
d vendo
a referida
omma, pam s eff dual' o seu pagamento
no
x rcicio de 190G-190(), SOl' di .tribuida P lo capitulo
artigos indicados no mappa junto que baixa as ignado pelo
ministro
secr tario d' tado dos n eo -io da gn 1'1'11.
faz part do pres nte d creto.
O tribunal de conta declarou achar este r dito nos
termos d ser d cr tado.
O presidente do con olho
ministro
o os ministros
e s cr tarios d' estado do n go iio d todas ns r partições assim o t nham nt ndido
façam xeutar. Paço, m
20 de junho d 1906. = HEI. - João Ferreira Franco

a

Castello B,'unco=Jo3{
de Aln'eu do knü» di Amu·
rim Nouaes = J~"1lC8to Drie el chrôter
Antonio
'ado
Coelho de Va coneelloi POl'fo=A//I'I'8
<16 07'71tlla8 Vaconcellos - Luiz CYlwiano Çoelh» Ih Magalhtlc = José.
Malheiro Peymi.io,
Pinto
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Sl'Crclaria tll'slatlo dos IH'gocios lia glll'rril- 5. a Reparlição tia dirN'~~u geral
tia I'Ollldbililldde publica
termos do qu se estabelece no artigo 25.0, s H.o,
de 13 de maio d lH:H.i, no decreto com força d
1U de outubro de 1\)0 1, no arti
154. do r guiati' 24 d II z .mbro do mesmo fillll(), lia lei de :11 d
IllHI'\,O d
1!)O~, do pr ccitunrlo no § :L" do artiA'O 27."
§ ~.()do artigo H2.o da lei Ihl I' 'ceita • desp 7.1l do estado
pam () oxercrcio
dll 1\10·1-1 \JOf>, 1'1U vigor no ex -rcicio d
1\JO:)-1 \Hh, eonform
o dispo, to no artigo 7." d: lei do 3
de abril <l(, 1 !/lj ( portaria (li' :!7 d j unho dI' 1\)O[): hei
por b 'III determinai', t '!HIo ouvido
('OJl ('lho (!t minitros, IJlll' no mini terio (la fazclllla, d vidament
r 'gi uulo na dirccçí o gt'l'al da contabilidade
publica,
ü:
aberto a favor do ministeri« eh gUPI'J'/L UIII cr «lito isp cial I' la quantia II( W:lJ:!(1 !17 I rói, po!' contn da, ommas urrecadudas
preveni 'nt!' (la remi ao do nvi 'U militar, ('0111 Ilpplic:tc;ao
no t'. vrcicio de 1!lU:I-1 \)tJ(j uo (Ia' tmente
<1(' (Iv. J>l'Z:lS lirl'tid:lIlll ('0111 II H('qlli:;i~'IW tI(, Hl'ti 'o
du Ilwtel'ial
(le 1;11 !,I':l; dl'Vl'llIl1I II, ri' p 'l'li\'o
f!O(,Ullll'lI'
Nos
da lei
lei de
mento

0

I~O

(I

to
-r inclui(l(,
no ('npitlllll
\'1 na ('onlll (la Il( IH'Zil
-.
tl':lol'elinill'ia
do mini tUl'llI da 'ti '1'1':1, 1'l,lativ:L IIU JIlllwionllrlo (-' l'!'l'il'io l!t· 1!Hl~)-I \JO(i,
O tribllllal tI, ('11111. II l,laroll ilellHl' (' h ('r. dito IJ(
Lerlllo cll' H I' dI ('I dado.
() 1'1'1' idcntl'
(lo 1'011 lho (1., lIlilJi tI'O
JIlini tI'O
l' ~p.'I'dal'Ío
(1' tado 1111 IIl'go io tI(' tutlll II !'('p~! ti\,ol
li illl o tenham
t nt. IIdiclo
(' f ç:lII1 II l'('lIl l'. I 'I\~(),
'm 20 (II' jllnho di 1\IO(L
ItLI.
.Juilo FI'.I'" ira Fl'llllcO
Pint() 'I/st/dlo 1Jra/lco =.l() tl ri Almll tio oldo ri tmo1';m Nu IlI!S
Rrw lo /),.il ti 'C'hl'üfa= A /llollio
!Irio
(01)[110 dtl l'u8cuIICdlus Purlo
.A!JI' S ti (h 11 lia ti I'aconcel108
Llliz C!Jprimw
lu/dIlO de .Mava/hlft
-./0
1/a.
lheiro Ne!J1II e7.u ,

melaria d'r lado do ugodo dI gueru-:i,
R r rlit
d coolabilidóldt public

U

lia dir (tio I r I

1.' "rio
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Decorridos aqu I1 s prasos, não serão acceites para. nenhum effcito os valor s qu pela pr sente portaria são declarados caducos,
Paço, U de junho de 190ü. = Ernesto Drieec! lchrôter,

Alinilrrio dos negocios di! fmnda-Dirrrçáo
~eral da conlabilidade publica
IIrparll~ão cfnlral
NILOhavendo ainda lei que fixe a receitas
desp Z
do estado no exercício d 1!JOG·1U07: manda Sua Mag stad EI-R i, P -la <IiI' CçtV) geral da contabilidade publica, declarar a todas as 'sta~õcs ond s arr .adam
scripturam r c itas ou fundos do l' tudo, s ordenam ou
realisam de 'Jl 'zas OH fazem »lIgam ntos d conta elo til >ouro, que, nos termos do artigo 7,0 da I i de 3 d abril
d ] !)(j, continuam provisoriamente
m vig r, até 1't'80luçl o das côrtea,
li datal' d
1 d j ull.o de 190G incluo
ive, todas a disposiçõ '8 dl\ I i de ~4 d nov mbr d
1UO·t, que nuctorison a cobran a do r ndimentos
l' urso do t' tado no
ercici d. lüO-l-l\
O:)
fixou na d p zas do me mo XCI' .icio, devendo ]\. - t
t rmo
xmtinuar a r alisar- C a eobrnnça do imposto nddici nal
tab 'l eido no artigo 2," ela lei do 2f> d j 1111110 li 1 \J , d clarudo dn xecução p rmunento pt\la I i d f) d julho
de 1\)00,
Puço, 110S 21 d junho d U)UH.
RI'III'fllu J)l'i~, II
Schl'ül!-l'.

3.

0_

Sttrtl.uia d', lado do n,~ocio da RQtrra-Dimçlo geral-:J.& RtPlflit •

D ·('Iara· qu fi II ignn 'i'í 8 dn fr gtl zia qu
tiilH'1lI o (li tri ,to d r 'crutl\lll 'nto
r.8 rVI\ n. o 20 I ():
!lO ('O11l' 'Iho <ln Fd~uoirn8,
Borba de Oodilll llIl VI'Z ti
Borb,~ d (londimj no dI) (luimlu',
, Oondur II. '111
Z
dll Gondul' 'lIos; no do Pl'nntl 'I, Bo 1h('
PUtI illho
lU
VI'?' do Boclh
('}la
nrinho ; l no II \marant
ViII
11 do MlIl'lto 'lU vez do Vill/l ChI d ~lar o.
'
4." -

lIini. h'riu do n godo da marinh II ullrallu- Dir r o gtral do I1ltraaar
t Rtl,arllç 0- f. ttç G

HII ·itlllldo·
do

U 8t'r

i"

l

dllvillll
gll tlli

111\8

olm
'O'

O h'tupll

ultl'lLlIl

rin

qu
08

o obrig •
oldado d

1.- 'erie
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lHl

xcrcito do r ino qu ,endo
rcfractario
, se offereçam
voluntariamente
para ali ervir : manda Sua Mag stade
l~l-l i qll' a' r ferida
praça
ejam con iderada
ao
abrigo ,I 11.0 l .'' do artigo 41.0 da organi açao militar do
ultramr r, approv: da p lo d cr sto com forçu d lei 1 14
de nov -mbro de 1 I, fie, ndo obrigado
ao
rviço por

doi anno n'aqu ellns gllarniçll ., no'
da me III oreani a~l~omilitar.
Antonio
Está

conform. .

arlo

t

rmo

do artigo 4G.

Cot1lto de Va concellos Porto.

ti

SE~RETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
2 DE JULHO DE 1906

ORDEM DO EXEROITO
(1.' ~erie)
Pub'ica-se

ao exercito

o seguinte:
Decreto

Secretaria d'estade dos aegoeies da guc rra. -

Direcção geral. -

3. a Rrpartitão

Em conformidade
com o disposto sobre a mobilisação
do exercito, no capitulo VIII do decreto com força de lei
de 7 de setembro de 1899: hei por bem approvar e mandar pôr em execução
o regulamento
da mobilisação do
exercito de campanha,
que faz parte d'este decreto
e
baixa assignado pelo ministro e secretario
d'estado dos
negocios da guerra.
O mesmo ministro
e secretario
d'estado assim o tenha entendido e faça executar.
Paço, em 27 de junho de
1906. = HEI. = .Antonio Carlos Coelho de Vaeconcellos
Porto.

Regulamento da mobilisação do exercito de campanha
O regulamento
<la mohilis:lç'1'io do ('xer{'ito de campanha
divide-se cm tres partcs : na 1.a ddprmina-sp
a composição das diílerentes uuidados e formações, cm pessoal, animai e viatura. ; na :?a tixa 'e ti material li toda a es}wcio que as mesmas unidad s (' formacõcs <levem mohilisal'; c na n." estahí')('(·em-.e os prineipios e regras gera('!)
qlle hão <10presidir Ú' oper:wõe' <la J11ohilisação .
.A 1. a parto substitue () H'!I/llllllll'ilto
da "oIJIJI(}si~(i() do
exercito 1111 campanh« de :!l ti junho de 1DOO.

UIWL~M DU EXELWITU

1840
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PRIMEllL\. Pu\.ltTE
Composição do exercito de campanha

.:xl'I'('ilo

d,' cnmpanhn. _()

conjuncto

das tropas

mubi-

lisadas destinadas a entrar
III ()jlcr(/l:'ií,. I/di1'(t,~ con titue
o exercito d« campanha ..
Or't!"1ll de hntalha. -I': :t ordem II· batalha _ li ada
pr 'vista pelo plano de mobilipelo ministro da gll na
ação _ qu ' d termit a:
1/) O agrupamcJlto
das lli\ isõcs do l' ('I'pito activo, as
tropas activ as não .ndiv isionndas (, as t!'opas (lc r s 'n a,
agrupadas ou nã« .m gralllle:; unidndo«,
!JUI' (I .vnrn
formar o

1./'(

J'/,

lto tI( I'wn } 11/111/11

7)) As unidade:
<l vam
plan»

('

f'1':ll'c,:U(

,-

(lo' (Ii,

constituir
os <!"stac'ampllt(l'
ti, ra mpn ult»: j

01',

mi

osn
IÇO
to:-; fi. ado:

([lIe
pt lo

c) As tropas de I'PSCl'\:t e. IH'c'i:tllllcnlt' d(. tiunda: :1 Ol'ganis:!(':to
t' prol '('('ão
(las linha
,1(, ('OIll1l1l1l1i":I('clO
do
exercito de «ampanha «um <l int rior (lo pniz.
decurso
da' IIp 'I"\('Õ S, o commaudantt
l III (·11 f
do x ruiro }JUllc'r'A altcrnr,
'''lIrlllo as cinum talwia , •
or(I('1ll (lo batalha,
~ y()

( ni,la,lp

fllndalllf'nlal da lII'd"1II ,II halalha,
.\ ullit\adl
(la ord m d hatulh l ~ a di, i ilO.
Os I<:>mC'lItos <jJll', Jlol'lllalm nl,' ('OJl tilu III ' 1:1 g'1"llld,
unidad,
ao 0:\
gllilll

fundalllCllt'd

(() () (IHar! ,I r II 'I' LI da di, i 'ão:
I)) Uma (1I)IlIIJ:llIltia ti
:Lp Ilor'
(.) ITma,
'('('<lO tk I ,I rrl'Hl'hi ta
) ~ 011:\ L,'1'lI1'0 II ,I'tilh
rill;
() I 1'(!'Tifllputu dI:' ('IV II Iria •
f) ,I I"g'imcnt I d illfLnt rill fUI'Il\Hll<lo 111I.i hrig.
!/) rI ho "ii
d.
IIIljll
2 ('Ollllllll
II 1"1111 pOI
f I'idos " :1 (olulIln:l
tI .. ho pit iii 'I ''Ill ;
li) IJma 'OhlIlHlll d mlllli<,õ
i) I ma l'olumll:l de vin 1" •

l.' ' rio

A lima div i fio pod 'fi} ainda : r ad: trivta outra uniII (1 " la :; cumu : uma 1111 dila bato rius (h, metralhado1':1S, 11m batalhão (1, caçadur
uma padaria <1(, campanhu, tu.
~\ hriendns . divi o :; formada cum trup«: d t' S '1"\ a
urr] m m gui(h:tll da. unidade
mui di, i. ,i )lodf'm M r
tituindo 11m 111'11crr '11m tau-

endiv isio-
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A.iudantes dI' tampo, officiaes ás Ol'dpns,- Os ajudantes
de campo e ofliciaes <i' ordens serão scolhidox, d pr ferencia, entre os ('apitães e tenentes
das diversas arma
com o curso de estado maior.
Funccionarios
(' ('IllPI'('!Judo civis.--- Na composição dos
q uart is gencl'acs,
direcção do serviço de «nmiuhus de
ferro de campanha, direcções de ctapcs, sub-dir cção de
caminhos d(' forro c de ctapcs,
serviços dcpcndont
d'estas dirt,t'C:õ('S, entram diversos funcvinnat-ios o lOIllJ)!' g'adns «ivis :
~\djllllto ao dwf(O do serviço tclcgraphi(·o
do xerr-ito ;
Chefes, adjuntos (0 empregados dos serviços tl'll"TJ'aphicos de ctupos :
1IlS(!l'etOI' superior
do faI.C:J\<1a no quartel g'('IlPI'al do
cxcrcito ;
Pagadol'l's,
adjuntos c fiei, da' pagadorias
militnr S ,
suas succursur-s :
11(·1' ·s, aclj un tos (0 l'mpl'egatlos das 1'('pal'Í icêcx pos ta s

militarcs ;
Auditores dos «onsclltox <1(' glll'I'J':t;
.MI'd i('os d:ls l(lI'm:lC'õl S serviços sani tarios ;
Phal'ma('('lIti('os
.lns lin'Ill:l('(j"s t' svrvicox sanitnrios
t'

\'f'!('l'il1arios;
Eng(ollht'iros
l' (llI)ll'cgat!(I,'
dil'(\('('ao W°l'al I!Ol-i (':tminllCl,'
l>1·sl·nhadol'(·S;

:

.
d

(los l-i('I'\ il'os dr.P(·IHI
I't'I'I'O d (':tlllpanha:

IltlS da

gu·.
1'('

Est<'s 1't1IHTioll:II'ios
'ppt'liv()s
millistl'l'io

' ellljl['('gatlo'

são I'l'qtli, it.lllos

:w

fllIJ:llllllOII,I'
l1lilital'l'
fio sq;-lIl1dos
oldados.
, ('(dhidos
ti pr '1'l'1' '!ltOia,
lIlilital"s
qllC l'(\('olh~1't1ll
das . ('oh.
i'i1l}l I'ill!' , tO os
illdi\ idllos
'111('
ti\ 11'('111 S '1'\ ido ('olllll
:lIll:lIIlIPIl t
(lU
(I t'I'iptlll':ll'io,
('i\ is,
(I. :1111:11111 II.
do
<ju:lI,t(·i'
I 'lll'l';]t',
.lo til':lllo' do, I'('gilll(lllto
da di\ l'
arlllas,
oudp li('alll ('O!1 idt !':l(lo'
IIpl':tIlIlIlWI'al'iClS,
\'aUIllPsll'( s P ,'OlllluI'lOl'PS
d,' \'iallll'as.
II' 'S t' (·Olltltl<'tOl't·s d· \ ialllJ';]
'1110
aqllC·ll:l
}lI'tlll(·(Ill.
(). \:1"111<'
ti'
das \'iatul':I'
dos 'Iuarl J gflll(OI"lt , ° () (Oolldu(\(ol'l'
flll'lll:WÕ('
sanit:II'ia
.ltll1lilli tl'ati :t"
.10 1'1':1<':1
ela
)la d( tO(l'lÍpagt IlS
(;,rl'lislas. - ()
pl'o}ll'ias
Illlillacl
• (), do
dos hatalhõ's
dI (';!<:.tclol'
J\fIlalluPII~('S,

()S

f'
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J"l'

.crva das dif-

supranu-

u-uadoros
scolhido«

do' cavallos
cntr o s 1-

oílicia .. lião arJ'l'gim nrados SlIpl'anllm

IIIll

011

doi'

o' traa 0)'(1.'hatalhii. s

pllr

pingarda;
carahina :
: üll l', 1'11IC'ho por ca)I I'
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d) Para a nrtilhcria

mon t ada: nOO ti I'OS por P '<:a ;
(') Para artilh iria a ea allo : 2:10 tiros po!' pc(:a:
Para as baterias de mctralhndorns
: !l:()O() ('arttll'hlls
pór metralhadora.
p ,lo menos.
Estas lnulli<:õps são tran portadas:

n

.r'a infanteriu
CI)

Pelos

:

110111<'IlS:

o) Pelas II1l1al'('S de 1Il\llIJ(:O(',
Pelos (':LI'I'PS de muniçfics dos batalh(; ':-' :
ii) Pelas S('('('õ,', <lI' Illunic:ii(·s.
" a ('avallal'ia:
II) ]> 'los homeus ;
II) P('los ('a\ allos, nas holsas do arr III:
r] P('las S('t'(:(j 's de mlllli(:o ' ..

r)

Ta ('lIgellhpl'ia
(' 's('oltas:
(/) P .los hOI1l('IlS;
li) Pelas s '('C;õ<,s de llllllliçõ(·s .
• Ta urtilheriu :
(/) Pé' los (',II'I'os ti' munieõ. s da. !tat 'rias:
li) l'l'los ill'l11(j(,s das 1'('<::1 .
,.) Pela S(·(·(·õe:-. do Illlllli(·õl':-'.
Ta bateria
ti" m 'tralh:rdol'<l~: :r dOl'So dI: ('a\ alln
,. <em ('al'l'os (II' mllllicii,'
a}ll'ol'l'iado
lia !lat 'ri,1 ti ti·
lI;llla,' a acumpunha r a cavnlluriu ; 1'11\ carrus (I,' tnlllli<;ü
It:lS haLal'ias tlp. till:tda
a apoiar li illfilllt( ria,
Para a al'tilhl'I'ia
d~ !TIollllnha
t' tl'0l'n
d, inrallt ria
"}lel'ando
('ln 1'(IIrio('s lIlon(allho
'IS, 11 dota 'ao
cd ti· I ()
tiro
)lOI' )l<'f':t I' :!IO )llIr ('sping-ard.I,
) tr:tns)lOl't(
(I llllllli(·ii(' t!"stillnd.l
.l tl'opa
111111':I11d)
Plll l'l'gioUi lllont:lIll.lI,:I , spr:t fl'itll,
111 1'1 rt':I, a dlll'~o dI
mIraI' 'S,
T"('lIs
('olllh<ll,', - () tI' !lI Il'
,ladl
!

d.·

n pOl't

'I,

1 \J

L" "rit:

I

t. mil m, d car-
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QUADRO N." 1

Qual'lel geueral do ('xereito de campanha
Ilom.n.

eollp~d~. Viatura.

..

""

...."

.:!.

.. o

e..• e...•

• -c

ü.2
16"

A"

o
i.O -

A"

Commando em chefe
e estado maior

Commnndante
10 chefe
,. . . . . . .. •
I (a) (a)
de eltmpo
,
(a) (a) «t)
Chefe do estado maior gcn('I'aI (oüicial
geDPral) . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 -1Ajudantes de campo do chefe do estado
maior gcn rnl . . . . . . . . . . .. ..,.....
2
2
4Quart.el mestre gcnernl (gcn rnl ti hrigada) (b) ......•..••.•.•...••...•.
Ajlldllnt(~
de campo do quart 1 mestre

Ajudnntes

g('lwral (b)
, .•.........
Chefes de repartição (offlciaes eupc riur 8
do (' tudo maior}, " ....••..•.•....
Commnudunte do quartel A' mera] ofllcial superior (la reserva do (I. tado

maior)............................
djuntos do estndo maior «'apit~t'

I' t •

11(,lItC8) • • • • •• ••••••••••••••••••••
OOil'ia 8 alS ordens . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Ofli~iac do H'('rctarilldo (1 IOl\jOI' ( 1 e

.

.
pitão ou 8uhn1tcrno)................
Ofli~ial l'~oviHor (otlicial d ndrniniatrnçao rnili tar] .....•.••....•.........
Vil. nnestr , (8lLl'gCl1to j ..•..••••••••••.
AIII:1nUCIIIC8. • . • .• . .•..••••....•.••
Ordennnçus lIlH 0.<1118 (r.) ••••••••••••••
Ol'd('nl\nçllf! montada8 (r) ..•.•.•••••••
Cyeli: ta
.
Serrnlhniro-fer-r
'iro .•..•.•...•••..•..
l:ipll('iro·col'l' eiro "
"
Cnrpiuteiro
clH (';(1'1'0 •••••••••••••••••
Cnrro-aurotnovcl
I"u'a o ('0111111 nrlaute
ell1 (·hof(, ..•.•...••..•....•.•...•.•
l:al'ro8'l\utolllovl'i8
para o (' tudo 111 ior
('aTro nutomov I pl\m o (,}Il'ft cio t tado

muior ........•.•..•.•..•.••.•...••

aI

:1

li
r)
4
2

rI
,1

6

-

2

-

10

-

2
I
1
10

(II )
1
1
J

_1-

2
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N.· 10

!o;olfl,ed

1I0lOenl

"".....,

...
e;:

I

.. ....,..
.,

::J
...

Q.~

tO "
-o

o

'arr . -uutomovt-i
Cnrro- (('r tnri

•.•..•.•...•

d, haga 'U8 .10 ('0111111. ndunt
.•....••••.....•.•....••.....
, 1'1'0 ,Ic h
Il
••••••••••••••••••
('. rro di forra
\ i\'l ri .•.••.•..•
'olllm:l

I nt

~.,
~

1
:?

-

2

-

em

chef

<1II11t11l1\

........
;;

••••••

,. • ••

2
1
2

de c \'. II ri.

3,· - Servico telegraphlco

-

2

1
1

12

:!(j

•.

do exercito
1
1

e

".

1
2

Escolta

(eapitão

e

.. ~.. ....~..

~
~

-1

, •••

CIl1'l"0R

2.o -

.!!

.,

3.

Tran porte .•.......
l' ru divor os rviço
•..•..•.••.•.........

Carro de n' rva d s curt
Carro ,11\(':\1'1\ ••••••••••••••••••

VIAtur ••

1
1

~

----.--
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VII\(ur.o

b

.::"",,2

....
.,

di

""
".IS"
-o

o
4. o -

Serviço de engenheria

Cnmnuuidautc
da 1lg'l'llhcrin
(·orl.llcl 1111Plw('lIhcri'l)
•.
Teneute
('01'011
I ou III:ljOI' d(1
djunto ('Jlpitãp
I' tI'lu'nh's
AlIIlIllUCII
('1\1'1'0

<1(.

II
. ••

reito '
• ..•••

I'lIgl'lllH!ri
\ ..•..•..

(\li (' dI' (,lIhadore
...•.•..•..
hlwagPIl8
I' yi, ('rI'
.••.••.•••

~ 011\111:\ .•...••.••••

5." - Serviço de artilherla
Commnndnnte
d:.1 art ilherin do
errito
(g('lI( mi dI' hl'lgll,LI) .•..•.••..•.•..
Ajuduutr: de ('Iunpo .••.•••••.•.•.••••
Olli('ill
III Illri01'1' ..•.•.
• •.••.•.•.•
Adjuntos
(clIpital'lI (' 1.1H'1Ij(' 1 ••••••••
AnllUlIU'1I

1

:!
I

~

2

:1

.1

i

1.1

:l
:!

-

I
I

•••••.•••••.••••••.••••••

( lUTO d.· bagllgl

II (I \ ivr-re

~

.••.•••••.

I~I

------

6." - Serviço de saudo
('h f., do

Pr\ iço dr'
uule do
urcito
I ou 11111'1111' ('01'0111'1 1111dico) ...
UIH·III'fl' (major III dico ..•.•••.•.•..
Adjulltol:! «'apitae
e t 11I'lItl' III dll'O ) ..
Phnrm: [,llIth'(I (10 JOI') •.•...•.••.••.
Adjunto ( IIhl1l1l'I'IIO) ••.••••••••••••••
(

01'011.

AIII8111tl'II
Ellft'l'Il1l'iros
llllCjIIl·il'o
8I'r\'('III"

Cnr+o
111'1'11

11••••••••••..••••.•••••••
••••.•.••••••••••.••••.
('allo 1 80ldnd

••••••

'"

(suld.ulos] •.•..•..•....•..•
anirurio 1'l'ginH ntul '" . " ..•.•.
d., II fig II f' v iv r .....
• ••

Serviço veterin

eturiu ri
\1 tll'illnri
I{junto (e lpit o v terlu rlo

('Jae!'t do
(tI

I'ni""

1I1'1l11l('UI'OIII

1

-I
_I

111m

7.·

.

rio
dlj

•

I) •••••••

...••..•

rcit

2
h

1_

1.. '('rio

'/rw'1

A 111 III li

ri

.

II

.

'. rro cft II

1')

8.° - Servico

9. _P
0

to.· -

dmini tratívo

gadon

S

!J ral

rvlÇO po l

I

1

.J

1

2
2

1

G

~
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Horn ns

....."'""
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'ü .2
18"

o
fi. o

o ••••••

i2. o -

:I

.. .!!
""
e. a;.. .,.. ..
•.. A" A'" A..
o

~I

II.

••••••••••••...•..

"r.·ho

1
1

4

t .. do

hl de poli ..,.

•• •

Commundantu

I uha lterno do

C!LV

llnria)

Ht'glllldo 8a"~ellto d cnvnlluria ....•••.
Primeiro
cnbo d!! euvallurin .• " " . ..
Primeiro cabo do iníuuteria .. , •..• '"
Sohludos de' (~avallllria.. . • . . • . . . . . . . . .
•'(lldaeloll do illfall«.ria •.•...•••...•.•

Carro e1c'hugng

'118

,01"111

A

-

:1 -

Preboste do I'xl'rcito [teuvntu coronel ou
major) ........•........•..•.•.....
Adjunto ( ubnltcrno] ......••.
" •.•..
'Ct:retario (sargento) .•... " .••.......
lo) -

:I

""e
~.,

1

Serviço de policia
ti) -

o

d.· ""c-rr'l

Auditor (juiz d dir ito ele J.a iII tancia)
~ec~e.tlLl'io (subalteruo
do secret rindo
militar] .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cano para transporte <loP asoal
.
Carro de bagugen c viveres C'/)
Sonnua

Vlatur41

".·r .. '

Auditor g-ernl (juiz de rlir ito de :!.I instuncia) • . • . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
A~ditor ~d.iunto (juiz de direito cll' L"
ínstancia) " . . . . . . . • . .. . •..•......

~)- .'o""C-'ho

Solípedee

- - - -

Serviço de justiça

a) - .',,"Uorlaa

LI Serie

o

\'I~

1'1'

,

'I'otal do quartel

••••••••••
"

'(,11 'I·UI. ••

..

2
J

J.1

1." H~ri~

lH.;

°lO

~ota
rnnd

Iinhu,
eo

o

0111

a b 'Igell~ e o

1!16

lU

(H ADRO
QII3I"lt' I

i,0_

,I"

ONIf'ri1l

11111

'o

~

!I"IIIW ,I.' dh isii.'/o.

üommando e estado maior

Commundnnto ('('IH'I.ll .I. di\1 iio) ...
A [ud III'
de t'lImpo • . . • • • •. ••• • ..•
( Ilcf· do (' tudo III. iur ('01 "II ·1 do 1'1'.
viço do I' tado 11111111' J ••••••••••
Uhefe di' !"I'l'lnti"i1o IOtIi. iII"
upcrio1'('8 110 ,.1'\ io;o do c 1.101,1 III. iOI l , . •.
Uoiumundnnt .. do qun rtel gC11I' 1'11 I (o!li •
..iul
upr-rior tio .. I;ldo maior
Adjuut» (1·II)1il.I·8 I' 1"1"'111.' do • rviço
110

"111.1010

IIll1iur)

..••••••••••..•.•••

('111'1'1111

. .•.••.•
.•••••.•.•

iro d e earr

('lll'J'n'1I1110Il10\

('111'1 ()·,lIIloI1l0V

Carro-nutomovel

I p ra » ' III)' I •.... "
I pnl
o e tudo III tinI' ••
)I, I

O

hc" do . Indo

malor ....•.•..•.•..•..•..•.......
Carro 'H'n'I Iria ••.•..
Curro da t·.11'1I •••••••
('I""''' d hn 'li 1'11 )1111'11o
('lIrro d,' h agi II
'arro d fUI ra rcII

"III

.1

'

Oni"inp
lL8 ol'd 1\ •••••••
•••••.•••••
Af('hivi la ( IIIr dlf'rllo do VI'rdlll'i.lflo)
Otli~'ral provi. ,!r (1IlIholll'rllo de udruiIII 11'11", II 1111111111') ••••••••••••••••••
Vngnre 11'11 ( .. glllldo fi!' ,·nt,,) ....
,.
AIIIIIIIIII'II I' ••••••••••••••••••••••••
Ol'dl'lIalll;1l n I"'· (a) •••••••••••.•..••
Ortll·"all~·.1 li ".1\ ali II 1/) •••••••••
••
(ycli I .•........•.•........•..•.
.. t'lTa))H-iro-f"l'I"Pir ).
t ·"I'n,,'iro ... 1I.. ilo..........

:1

I.

I •.•.

.!

~

1
_

I

1."

ri

• ° 10
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3.° - Serviço 1. legraphico (b

4. - Servi o de eng nh

]

]

1

1 -

L" Serta
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Homens

Sollpedes

~
a" .,

..,..

..,.."

Çl

A

.,

:.~

QJ

Vialurlll

-~

~

..'.

..

'ü.e
""

IS"

o

!!

..,.

]

~"

C>

Çl

~
A"

....

~

...~
"

6.°- Serviço de saude
Chefe do serviço (tenente coronel medico)
.
Adjuntos (capitães e tenentes medieos]
Pharmnceutico
(eapitão)
.
Amanucnscs ..•......................
Enfermeiros .•............
,
.
Maqueiros (segundos cabos e soldados)
Serventes (idem)
.
Carro sanitario regimental
.
Carro de bagageus e viveres .........•

1
2
1

122

2-

112 4 4 (i 1

1 4 22 f>

2

1

2
1

1
2 -

----

Somma .•...•......

7.° - Serviço veterinario
Chefe do serviço (major voterinario)
Adjunto (eapitão)
Amanucnse
"
Carro de bagagens e vi veres (c) ...•••.
Somma ...........•

8.°

1

1
1

.
.
.
_:

2-

111 ~

31

-

1

-

-...::.

Serviços administrativos

Chefe dos serviços ndministrativos
(tenente coronel do administração militar)
Sub-chefe (major de administração
militar) .•.....
,
.
Adjuntos (cll]litueK e subalternos) (d) ..
Amanuellses.. . . . . . . . .• .
.
Carro de bagagens e vi veres
.
Somma

.

1

1

1

:3

:1
6
1

[)

-

9.° - Pagadoria
Chefe da pagadoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adjuntos ... , ... , .... .. ... . . . .. . .. .. .

}i'ie! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:3

-

2

5

1~

~

- --

1

-

-

1

:3]

Carro-pagadoria.
....................
1
Carro para transporte do pessoal
1
Carro de bagagens e viveres
, _:_ _ 1

Somma.. . . . . . . . • . .

1 -

-

-=- _:

2
2

1
1
_1 ...:..

- I 6
1
-.----f>

:l

~
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SO!iPodesl Ylatura8

Homens

~
Q

oE"

.. I

......e
,,"
c;,

.." .-"

-o

IE"
o

iO. -Serviço

Chefe
Adjuntos
Estafetas (sargentos)
Cyclist ae
Carro para transporte do pessoal
Canos do correio
Carro de bagagem; c viveres

.

::..

A

""
::

~

oS

~

c
A

c

'"o..

..

e
A"

...

"
~

1 -

.
.
.
' .
.
.

omllla.. . . . . . • . . . . . . . . . . .

12.

:l

~

postal

O

H.o-Serviço

.,

~
~

2 (e) (e)
4 t (I)
1 -

:3

2

(f)

(f)

2

(j-

1
-

1 -

411

de justiça (g)

Serviço de policia
ai - .·.·ebosta .. ' ..

Preboste (capitão)

.
.
.

Adjunto (subnltvrno)
Secretario (sargento)
1'1

... •..... .,." .... ·11.0 de

1

12-

1

1 l11-

"011.,.1,,

Commaudnnto (subalterno de cuvallarIn.)
Segundo ~argellto de cnvallru-in
.
Primeiros cabos de eavullru-ia
.
Primeiro cabo de infllnt{'ria •..........
Soldados Ile vavallurta
_
.

Soldados de infautcria

.

Carro

.

de bagugens

c viveres

110

quartel

221 -

14
()

:l

general ..

14

-

-

1 --

Somma ...••.........•...•

'I'otnl

]
l11-

29

--1-

22

212

1

:1: 1091~
~I~
231

151

20

200
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Notas
(<I) Fornecida.

dial'Ílllnentc

pel u CH('ldtH, li dI' infunteriu

P

(j

rle cavu l-

larin,
(b) Um grupo de divisões niio tem eheíe (lo ~N·vi\·o t('lcgml'hil'o
l~Il11lldo
um grupo de d ivisôes opére de um mrlllo i1111cpen,lente n'um th('lltro
e!'1l11
dario de opera'(õ s, o chefe do servi,/o toll'p;l'II]1hi('o serú II ('Omlllllllll'llltl' da
engenheria
do grupo de' divl ões.
te) AI bagagens c viveres iriio no 1l1e"'lHO('lUTO l'OUI as bl\~I\.gl·l\"i l) ,i\ to.
res do serviço de sande.
(tt) I capitão
llllnl a ~"('I';i" de 'UhKi,tl'1l('i'b
c Iurduuwuto , dirij.(i.t" I,,'h
snh-chefe , e I cllpitiío e I subalterno
l'llnl'\
C"VÍlfl ,Ie ti cali'l'll""" e I'''l\t Ihili(l!lUC.
tr) 'lllnlns qunntns u divi ÕeK.
(i) Os carros do corr io llO tantos '1l1lllll.h "" di, iSll"'.
t!J) b de elllpenhAdo 1'1'10 eon-r-lho
.te ruerru ,Ia .Ii, i 0(>,

1.•• rie
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UADRO • ",. 3

Quartel U n ral de uma dhi ão
Horn D

"....

oe!

;:
II

.

" ~

-o

"ijCj

e

'ollpede.

o

-

II

Q:

-

i.0_ Commando e estado maior

2
2

Viatura.

-,-

4
I

~

.... ...
e... ~'"e
..
~ ~•

-

2
4

-

,J

8

1

2
4

--

1

-

2

1 1 Ij

-

4 1
1
I

_

1

1

2

..

1 _
3

I)

:1 _

fi

1ü"'1

1:

1
1

------

r,

2,o-Escolta
1
1

11

- 1-:--
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1.' Seríe
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============================================~===

..
.. .

"

.,

~.~
.. ..
""
.~.!:

'"o..

o

A

...,

!!lu

1

'J'rOI18jlO)·te .••••••••

Sarg nto ...........•..........
Prim ires cabos
Soldados

·····

.
.

Somma .•••••.....

3.° - Serviço telegraphico

1

(o)

4.°_ Serviço da engenharia
Commnudnnte
da. cllg(,1l1H~ria
tão) (c) ....•....•...•.....•..••..
Adjuntos [tencnt: s) (eI) ••..•.••.••.
Amanuenaes (d) •....••..........••..

((·npi.

HOInml\ •.••.•

, ., ..

,

-

" •

5.U - Serviço de artilheria
Commnndante da art ilh I'il [coronel 011
tenente coronel) (I') . . • . . . .. . .. • . .. .. . .. .
Adjuntos (capitães ou ubultrmos)
(f)..:.!

1

:!
2-

Amanuenaes (f) •..•.•.•..•.•...•...•
Cano lho bagngnns c vív r 8 ••••••••••
..'Olluna

.

:l li
-----.._-

6.· - Serviço de saude
(hcf
do s rviço (tenente
'0"011('1
111('.
dico) .....•..............•••...
" •
Adjuntos (cl\pitãl'
( t II ntos medico )
Pharma eutico (t'Hllit! 0011 subnlt 1'110 .•

AtnRllll(·II!!el!......•.•••••••..••.•.•.•
EII~ rmeiros ....•.•••••.••••••.••.•..

.,
~
I

-

'"e
....,
A

V Serie
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Sollp dei

Viaturas

'"..

::

2
2

t

-

·1

2

e ~.. ~., ....,.. ~.....
•
~ Q Q Q Q
.,

TNII

!I
1
4
I
1

}lOrtt .••.••••

~fnqll(>i r o ( gumlo cabo c oldados] ..
• crv nte (id III •••.••••••••..•••.••
'ul'ro nnitnrio r iuu ntnl .• , •.•••••..
1'1"0 de

bn

IIg('n

, , , • , , • , ••

°omma. '.

..,.,

••.

'O

!!

o

-

!j

-

-

1!1

fl

1

7 o - Serviço votorinario
hefe (lo ('1'\ iço m jor 011 1° pit:io v t riunrio}, . . • • . • • . • . .. •..•..•..•.•.
Adjuntu
1'lIpitão 011 tenunt ) •. , .. , ..•.
AIII !IIUO" ., ••••.••
, !TO d( ii gn ('II

,................
•

vi v re

!! _
-

!I .••..•.

OlllllllL • • • • • • • • • • •

:!

a

a -

-

8.°- Serviços administrativos

1
6

fj
Ij

1 fi'-

_

I
.' mm

9.o-pag

(

.

2

1

-2

••.•••••.••

)

daria

1
1

1
,I

-

2
2
fi

~

f
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Homens

_._..__

ulO

= ..

.. ..
li g

V Serie

Sollprdes

•

..

"'0

"i:

'êj'~

lEi

Tranrporte . . . . . . . .
Carro para tran port

do pe

4

oal......

ano do corr io... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carro de bagagens e vi cres ...•...•..
_oroma . . . . . . . . . . . . . . . . .

H.O-Serviço

..
:I

~

o

~
õi

...,

~

Q

Q

"

.....o..
.,.

'"o..

"

Q

Q

~

...,

3 1 1 21 -

:!
1:! _1 _-_

1 _<1

Vlktura.

1

li

(j

2

1

de justiça

Auditor (juiz de 1.' in tnucia) .... " ...
S cretario (subalt rno do secretari
do

militar).
CalTO p il·a. transp rtc do pessoal. . . . . .
Carro d bagngt'1I8 e viv I'C (i)
.
onuna ...•.

i2. o -

11 -

~-

2

..•.........

Serviço de policia
a)-.·rt'bo t .. do

Pr bost

(cnpi tão) .•......•..•..•....

Adjunto ( ubalterno)
S eretario (sarg,·nto) ...........•.....
b) -

Dt·.t&C'Il.'t'nt.

II

.

poll.-I.

Commnndant
[aubalt mo d c. vnll ria)
~rj:rllll(lo BMg nto de cn\ l1uTÍa ••••...
Primeiros enbos de CI\\' llarin .....•...
Primeiro eahe de infuntcrin •...••....•

Soldados ,I cavallaria .........•.....
.' ldudo
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d inf ntr ri
haga '1'118 e

1 I -

........••.•.•.
r •..•..•...
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de 'taf·tlJllf'IILu de Lflllas as armas
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Homens
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.
I
1
A mallll(·nS('Ii.. ....
.••.•••
.. .•..
•
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Ordenanç»:
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.
.
CydiHtlIK .................•.•....•.
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-

-
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Primo iro cabo
Soldados

"

.
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"
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1
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Escolta
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(cIIl'it.lt'
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medico]

(1) ...
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(g) •..•
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..
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.
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(10 destacameuto
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.. . . .•.
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.
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.
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91'Jleral d uma brigada de carallarla
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6. o - Serviços

administrativos

Chefe dos aerviços (cupitiio) (r)
7.°- Pagadoria
Pagador

(fi) .........•..•..........•.

8.'

Serviço de policia

Commanrlante do destacamento dn policia (subalt mo)
.
•egundo SRI'g!'Tlto
.
Primeiro cabo. . . . . . . . . . . . . . . .. .
.
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.
, 01l\mn •.••.••.•..••••
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lIl!i.l.t"~ ." hl'i' "I,.
I' '1'lul,1I 111, qn

'"

oh '!lU.
II

I'"

II

II .1

('V, 11111
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Quarll'l !J«'urJ':11 de uma hriUada de infanteria
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1 ----!l
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2
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.
. • • • • • • • • • • • • • • •• .•
IIl1n

I' tido

••••••••••••••••••

III rt I

ut

v

ORDEM DO E. ERCI'l'O N." 10

212

QUADRO

S rie

.°7
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('~UII(los sargentos .......•..•..•....
sarg ntos montados
.
Primeiros CIÜII)l! .•••••••
•••••••••.
•
Primei ros cabos conduetores
.
Clarina .........•.......•..•........
lurim moutnrlo
.
Ferrador ..................•.........
Ellf\'rm(·iro ..........•...........•...
Porta. mochila de pen o ..........•..•
Mafjll('il'o~ (sold dos) (b) •.•.•..••
, '"
Heguudo. cnho e okhulo ........•...
Canos dr. Jlllrqu ..•.•..•••••.••...•.
Cnrro eh, materinl ligl'iro dr pontes (e)
Curro de hagage'lI ...•
"

1
4
1
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II dor !l.. • • . • • • • •• • ••••••••••
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Uma

c('(ão de 1I')('!Jl'a)lhislas

d(' f:IOl)HIUha

'1
!I

Cormnundnntv

(tCII(·lIt1·) ..•....•......
~('g\lll(los ~argl'lItos
. . . . . . • .. . •..•...

: e~ulldos sar~l'llt(); 1II011tllllo8
Primciroa cubo
Prhneiros cabos conductore
((1) ••.•••.
Clarim montado ................•.....
Ferl'lldor .........•......•.....•.....
Maqueiros ( oldudos) (1,) ...•..•....•..
V ('lo('ipcdi~ta8 (e] .•...•••.•.••....•..
'oldados .................••.........
CnTrO
(II' cabo .•....•..........•.•..
Canos dI' pnrqul' . . • . . . . . . . • . . . . • ..
CII1'l'O dI' fio....••••..•..•..••••.••.••
Carro de ('stação ......•..............
Carro de pOHtI'S ••••••••••••••••••••••
Carro di' 1'1'1'1' uu-ntn
Re urvu dI' pc oal o rudo ........•...
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cahos ermductores ..•.
Ag,'ntNI
do ligar;:lo (prilll iro
(f) ..
enbo: conductore )
.
Ferradores ...•......................
Chuins (II) .•..•.••...••.•..•.•.••••.
Cabos C 01,):\1)0. 1'1'\'('111,' •••••••••••
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.
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CI~\'I'(1 tle lu turin •••.•..•••..•.••.•.
RC8CI'VI\ de eouductores
I' rndo .•.•.•..
• Ol1\lIIn •••••••••••
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'rotai do
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Q

.. ......" ~.!!..
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Transporte, . . . . . . .

• egundos sargentos
·1 (e)
Segundos sargentos
xplorador sI
..
Apontadorea de 1.- 'Issse (prim eiros cabos, segundoa cabos ou soldado serventes)
.
Primeiros cabos condu toros
1
Agcntee dr )i~açllo (PI'ÍllICiI'O~I\(.f) ..
cabos condu tores)
.
Ferrador 8 ......•....•..•..........•
Clarins (u) .........•.•..•...........
Cabos o soldados serv nt 8 •....•••••.
\fulJU iros (soldados serventes)
.
.' Beiro ('orr{'l'iro
.
Serralheiroa f"l'l'ciro's (11) .•..••••••••..

Peças '1' H. .......•..•..•...••.•..•..
Carros de muuiçõcs . . . . . . . •. . ....•..
Carros de bateria ........•...........
H.eRf·I'Va d condur-tores
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Hom

nl

!:!olip ,ue.

.. .... ..
..... ....
~

Tranrporte
.
Apontadores de 1.' clnsse (pl'imciroll cnbOH, SI gundos cabos ou soldados. erventes)
.
Primeiroa cabos couductores
~
Ag{'IIH'S dI' Iigução (primeiros ca- (ti) ..
boa eonductore )
,
.
Fcrrndbres
.
Clarins (e) .••..•....•.•.....•
'" ...•
CI\IHlI!

esoldados

rventcs

.
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Qj
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O
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t
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10
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Maqueiroa
[soldudos servente
) (fJ ..••.
S,·I1!'i,·o·corr r-iro ••..•..•.•..•.•.....
S rrnlh iiro-ferreir o . . . . . .. . ......•..
PC,IlS 7':J 'r lt ...........•.•........
Carros de IIIlllli~·õ(·8 ......•.....•.....
CllrTos dl' bateria
.

Forjne .. ' .....
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..._____
o

~

o

.... ..
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Transporte ....•..

eonduerorea)
F rradores

(f). . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.

-

-

10
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R('J)pil'()·c()rn· 'iro '. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
_,
Scrl'alh(·jt·o3-fcl'I'l'iros
(.9). . . . . . . . • . • • ..
Pcçns (quatro)
,
Cofres para 1111ll1içõps (oitenta) ..•..•..
P 1TI1I1Iell t as d snpador
.
Cof'I'('S pllrl1. J'('8prVIl •.......•••..•...
)
Bagag mi 1\ uorso . . • . . . • . . .. . ....•..
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'('gun!l08 s. rgvnto •............
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Clarim ........•....•.•............•
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(u) ... .. . ........•
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Columna de munírüe

divisionaria

lUIIllum.
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Ajudante (aubnlterno)
1\1edi ('o . . . . . ..
eterin rio
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'III ~ da 8taç:to ( mprvgado do camiIlho de ferro) •.•..•..••
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EUI'I\rT('gndo do erviço de. IIrtilllt'rill ("J
EIH'al'l'l'glldos do ·rvj~·o elt· uude (I,) •.
Enenrrt'!gadu8 tio er iço . oh riu rio b)
EnCaT1't'gneJu
do
erviços dmlniatrnf ivo (li)
M dico (0) •••••••••••••••••••••••••
Enfermeiros (e). • • . • • • • • . . • . • •• • • • • • .
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f.OJIIllanhia de raminhes de Ierrn
llom nl
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(capitilo) ..••.....••...

HnhllltCI'n08
,.,
,.
Primuiro S, I' nto (II) .........•.•....
~ gllJlllo8 !lI -nto ... " ....••..•....
HeglllllloR S:ll'g ntos mnntt tio , ..•..••
,
Prinn-iros cabo ....•.••.....•.
, .•...
Prhneiro
cuho condu tor
..•..•..••
Clarill ...•..•..••.•.•..•.••....•••.•
Ol:u'illl 1110111 tIo....
.
.
1,' rrador ..........•.••.•...•........
En fernu: iro .•....•..••.•..•..•.
, ••.•.
Portn-mochilu
de rCII 08 ..•..........
;\tl\ryut'iro~ (soldado ) (b) •••••••
_••• , •
Hl'gllndoB cnbo c Boi dado ..••.•......
Carro t!t· pnrqu •..•..•..••..•..•..•
'arro tlt II a
......••.•........
,
Carro
ti forr
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••..•.•..
1
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I

1

Tral/8}1orte ...•..•.
()flicincs de adrníniatração militar
lmomrifes d( rllgellhl'ril~ ..•...•..•.•
Amanueusea ., .................•.....
~OIl1IOI\

. (O)

-

1 -

(li)

(")

• • ••• • ••• ••

1

5.· - Serviço de artilheria
'olllml\Tldalltl'
dn nrt ilh rio. dto etupes
1
1
1
(oflit'inl superlor] (j)
.
(l,) (II) (/I)
djuntos ("apitãl'H
. ubll1tI'I'IH1I1) ••.•..
(b)
Otlieiac, dI' adlllillistl'nçllo
militar ..•••.
Ahnoxnrifr-s de urti lhurin
. Ib) 'l\rglllltu
do ur cUIII .. 1I1111111UI'.' (. . •••
~(llIltlln

-

•••.••••••

6." - Serviço de saude
Chcft' do serviço de Iluel,' ,1,' I'IILI1I'8 11\'·
neut e coronel nu major 111 -dico) ([/)...
Adjunto8 ••••..••.•••••.•.••...••••••
Alino ILrifl'S tio uurle .•••.•..••.••.•.
PhaI'IIIIL('t'lItico
.
Arnnnuen

eH

.

Sonunu •••••.•••••

7.· - Serviço veterinario
'11I·f,~do CI'\ iço ,\'1 t 'rill rio Ile ta]ll
Adjunt« •.•..•...•••.•••..••••...•..
Amanuen
('11 ••••••••••••••••••••••••
Souun

(II)

••••••.••••

8."- ServiçOI administrativos
,108 IlI'rvi 118 ndmini trntivo
,1(,
(ta)'('
(mlljol' 011 enpitllo d, admini •
tração 111iiitil r) Ii) ••.••...........•.
A,lj unto [cnplt
ou subultr ruo ..•..
mllllucn
8
.
Ohefe

• Ollllllll. •••••••••••
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1(li) (") Ib) (I,)
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A constituiçfio definit lva de curln dire(";ILo de etnpes
~ fixndu no
de mob ilisnçâo.
Os determinudos
no plano de lIlohilis;I,;iío.
Fornecido
pelo respectivo
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,h· cnvnllurin
<1,. <,tapcs,
(II) Dispõe do l' ~O'\! militar
e civ iI dos !t'le"I'llp!to
.I" ctll]>e ,
(e) GOllJlIIlIUd.1 o i'lu'Iple dI' l'ngl'n!terin
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pessol\! de rll"Pllhcril\
dos couuuundos
dI' rt,lprs.
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(O) Dirige
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4.· - Serviço de artilheria
Cheft' (10 deposito c ntrul d<' mlllli~'i'(l8 o
material
dt' }'('serVll .•••.•
, , ..• , .• ' •
Director (ln ofllcinn de r<,pnraçüo nnnexa
ao dt-poaito eent rul ,
" .' .. ,
Adjuntos
, , , . , ., .',.,
.
Almo: .uifes de nrt ilheriu .. ,
'
.
~al'f?,,'lltos do ar I'!lal I' fieis clr. annuzl'lll
Art ilicu
Uj)('I'1l1'l08
•• , ••••
, ••.
, , • , •
HC1'Vt'Tltt'~

••••

, •• ' •••

, •• , ••••
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~lIrgl'llt08, eubos I' oldudo de Ilrtilhnil\
de ctupes (II) .... , •. , •.•.. , .•......
HOllllnll
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•• , •••

Serviço de saudo

Director (lo ho pitnl de di t rihuiçilo (e)
I
Adjunto
(medico civi dlL locnlldndc) .. (,')
('Ju:!'!! ,~o deposito (,t'lIlmJ <1(' muturiul li
Jll tnrio ...••..•
, . , . , ...•.•.........
AllIIo:arift di Iludl'.....
. ....•.•..
Phanun ('lIth'o ...•.•.......•.•..
, .
l~l,ft'l'll\,·il't)
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HI'rVI'nt·

.
, •••••••

•....•........•

',
Somma

6.

Q

I -

..•••..

•••••••••••

Scrvico votorinario
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Commando

de elal't's em

N,· 3!1

11111

poslO urdiuarin
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l'I;lPI'S

HOlil'''dl·.1

i.n -

Commando

'l

Commnudnute
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tllp(,~ (('apitllu do llun
dro tia 1'0 erva) " , , , , " , , , . " ,,",
Adjunto
(suhalterno
do quadro tia re·
IIl1rVI\) • , , .. " •• "
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Commando de etapes em uma estação testa de etapes
ou em uma h\st:! eh' etapes de estrada

i.0_ Commando
Commandnnte dr. etap 'ti (oflidnl 'U)!"rio!" do quadro <Ia r(', erva)
.
Adjuntos (cupitães • 811balt('1'1l08 do '11H1<11'0da I'I'S('I'\'II). • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
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7.0-Pagadoria
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(f) . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . .•
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('IH·fc tia
ção dos
Adjuntos
Estufetua

e~tllção ("mprcg:ulo dll. direccorr ..io do III. O. p.) ..•.....
e ('ln)lI'(' 'ado da dilltrihni\'ilo
..................•........
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....•...•.....•.......••..
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n

I

(e)
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(lo l!t· tll.l·:lIIH'nto de poli.
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.
('aho (' 8111,llulot! montado
.•....•....
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.

_
(f,) ..:... (9)

-,-----

. _

•..•••••.••

~~~ ~)

h
(fI)

I (f')

(IJ) (!I)

Cornrnallclnntl'

.OIlIlHll

'I'otul

•••••••••

do quadros ..

li

·1 -

Ii-

-

(g

1.. ' .rie

01WEM DO EXERCITO N.o

26\.1

10

:otll
d ile

e"

PU

11111"

rir um cripçilo

dois adjuntos

s endcnte e descendente,

COIl

ti-

e paro.

ORDEM DO EXERCITO

270

L' Serie

N." 10

QUADIW N.· 41
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i-IOnllll1\

2.·

l'iollllcdn8

Commando

Comrnandante de etnpes (uo.pitlio do 1J1l:l.dro da 1'e erva) ..•.................
Adjuntos (subaltemos
do quadro do. )'("
serva) •• . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . .
Ordenanças

n.

. ..

"",o
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divisão usarão tr s estrellns de pra til, l' os genera s d brigada duas ostrellas do m smo metal.
Distinctivos de arma e serviço
,'crao de metal amarello para todas as armas e serviços, exe pto pam caçadores qu serão bronseados.
As casas de galão d oiro,
fitas, trancelins c mblemas usados nas armas e s rviços
abaixo indicados, serão substituídos
pelos s guint s distinctivos :
a) Serviço do estado maio?' Ofliciaes do extincto corpo
li os das diff 'rentes
armas com o curso d csu do mai r)
figura 1,
b) Lanceiros, fig1lra 2.
c) Seroiço« e Oltt)'a, unidades da cavullaria, figurn :L
d) Infanterla I' caçadore. --- Parn oflicia , :\l'g nto ajudantes
aspirnn tcs a offi .inl, figurll <1; para mcstrct d
IllU icn, figura 5.
e) (huirda Ji CId
:ó os distinctivo
metallico
qlll'
actuulm nte tem o dolmau d ílnn ,lia a~lIl ferr te.
O' distincrivos de todus as outra armns l' erviço tIrito o dcs mho
dimen 'õe tios actunlm nte II. ados no
dolmans d ílanella uzul f 1'1' te.
Uso do uniformo

O uso cio uniform
d cetim d 1I1gol110 II côr 1Il~ ntn
() obrigatorio
1Il toda
a formatura.,
( I' '!l'IOS 10:11'ehas em que !lS praçlls lU; III igual uuiforllll', . t III tocl(1f1
os trabalho
!lrath'o8
t!cutndos 110 ':unpo; c' (. facultllti\()
1\0 iuterior
doiS quttl'tei
c 'tjtab I'cilllentu
lIlilitar',
ti
n' t!stt s t:llIjOS,
Papo, COI ... cio julhu do IVO!;.
Alltulliu ('o"/u Cu
lho de VcucullcelluH Purto,
1
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militar

Idem (

I.:h ife da secção dc fardameuto ..
('hcfe da secção de trnn portes ..
Chefe du IIg mcin militar ..•....

ldl'lJl

., .•••....•..

Ca
Commnndnntes

I dvin (

).

Idem (.).
J,J hua I »orlu,
I'

1\,

ti

I'('rlu

ãu

1 Idem

(.).

1tt'1I1 eolteglo
' ..........•...

Ao uiiniatro d
IIl'rm I' (lIIpn •
gl\do flllpt'riol'! d, l!CTl,lllria

ua

..•..•.•......••••

E ('011\ 1,rat!c'll
I.:om 1111\111
1

Em

IItHn,'
Hl 'ullll08

1111'8 •• "

uns

!'OlJllll

('0111111
III

8u\J·tlir
qlllllldo 1'lIhjll

'1I1'rI" , I ao

o Iliri'l'to!'

1111111111'

ntc.

.,

-1

ln!'
111 I

do
is.

(

di' l'II!{I'nhl'ria, I\l'lIIhl'tln.
I' Illfllntt'l'ln

•• • • • • • ••

d

militar

COIlI' io
bOIl ( ).

Hub dircctor

UI'Ic'm

'1.\08 fuucc iounrios
da ruerra ( ).

••..•••..••...•.

Dlrector

).

( ).

IIm4)jltI\NI mltlture 11I'I'IIII\110nll' dI'
e r unido tio ('haYl' , 1<;",\
Dire 'tores .. , '"

I' II par-

l'ln

A todo 08 fUII ('ioll
"cul r 8 ).
1111'111 (

II riu

rio

l

II ".
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l'

Au lol'idlld, I ou fun dOIl~I'i ..1 <tU6 pilam
o I,~dlr It IcgrnlDom
orneI ••

l'r
Couuuaudaute

• . . . .•

Preaitlt ntc .•..•...•••.••..••••

III III i

oal a quem podrm
pr (lirtglclo
v. 1f'lt gr toma HtflriaC'1 por (',ul
auctorf d d,' ou runcctouurtu

Mio militar

.

C

N.u 11

ão

1 \.

tocha
militar

II

r mont

II auctcridudes
8 ( ).

A todos o funcciouarics
ti ulares (

).

civi

c :\ par

c

1

:l!)
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:3. 0_ Secretaria d'eslado dos ncgorios (Ia gnma Para
rcs

I:!C

conhccimcnto
das differentes
publica o seguin t :

nrparli~âo (lo gabinete
auctoridadcs

milita-

Secretaria
da guerra
Direcção geral2.'" Reparti~ao. - Circular n.o3G. - Lisboa, 2:) de junho d 1U06.Ao sr. commandanto da l.:ldiviflâo militarv-c-Lieboa.c=
Do
dir ctor geral da secr tariu da gu na. -- Suscitando-e
duvidas sobre () modo di. -scripturar
a casa e Liquidação
do t mpo de ~ srviço » (los registos d(' matricula
da prl\<;lts
a quem, por disposições llgul's, Ó concedido Ilugm -nto do
t 'mpo d serviço, O (1"' tem dado Jogar :t divergoncins II '
procedimento
que augmentam
d sncc ssuriaruente o e: P di nt das diíf r ntcs e t:1<;OC8
prejudicam
a uniformidad qu' deve hav r na cst'riptUl'I\)lO ClOR m l:lI1108 rcgistos: oncarrcga-m
. ex." o ministro ela gueaa dl' dizor
a v. ex. a 'digne d ,t rminnr :ts unidade sob o seu commando, que na r ferida casa d «Liquida<;ilo do t 'mpo d '
servi Soon scí se mencionem os augm .ntos CJu' alI' -ctem :L
totalidade do tempo CJlIl II pl'u~'as stivercm obriglltla
a
s rvir
8l'gUlldo
a IllltUl'tI~1l
do 8 'H ali"tum 'l1to, cl \' 'IIC)O
aqUl'llcs qUt' illfhlÍr(,lll
na 'OIlC!'i'!:';i'io th' reI' O 1'11\ I\S l outro::>
recomp 'nsas
pr npcllas llI('n('ion:Il)<'s
1111. ('a~a
« ...~ota
Liograplliea
» dos III 81110S }'('gislo,
Rclwll'd().A
1l!J1l lo
Ro(h'i[jl/( s (/alhardo,
gcoll 'ra) c!. brigada.
Id °ntica aos COlnl1lllnclantl·g
da ~.", :l.a, l.a, f) li fi,a
divilmcs Illiliturcs, (OOlllmaIIClm; lIlililal' oS da M;l<!t.il'll (o dI!
A~tl1't°l!, C gO\ ('rllacllll' cIo c:uujlo cntl'i1wlll'iraclo
dt' Li hoa .
o

.illllonio

(~lrloS

G'odho

dI!

Vascollcdlos

Est.t confonlll,
o dirootor I:ornl,

})OI'[O,

'ECRETARU D'E T.~DO DO

EGOelO nA GUERRA

23 DE JULHO DE 1906

OR E~ DO EXERCITO
(1.·

Publica-

ao

r rito o
1•o

Prnidtnda

-

1'1)

guint:
üeerete

do (oDlltlh. dt miai Ir••

L'

ri

pertencer
segundo a proporção fixada) ou por não haver
candidato devidamente hahilitado ;
;~,o Que ao minist rio da guerra poderú recorrer qualquer intorcs: ado, quando . e julgue prejudicado no ('U8
direitos pela nomeação dl' individuo I' tranho :i ('la se elo
snrgentoe, em prcteriçi o (Ia" cli~I)()si~'u > t· 'prCS8IlB no deereto de l!l de outubro (!. 1noo tab ,lia nnn .:;
L o Qu« () ministro da guerr», ouvida a comtni au d
claseificnçl () tlt :: rgentos, 'lIHl por escripto IlJlrr cntnrá a
suas informaçõe , I "arlÍ o as umpto a cons lho de mini tro pal'll ahi ('I' l"I' olvido corno de justiça :
:)." Quand»
rccur o !'ja utteudirlo,
('r:t polc mini terio reei> x-tivo I xon rudo II individuo (1111'iII" ralm mt
tiver ido provido eru t!II1Jll'('''O publico, para tlar IO~llr •
nOIllI'It<;: o do nrgcnto
(1 vid.un -ute hahilitudo ( que havi 1
ido prnjll(li('lltlo JlO
'II
(IiI' ·it(, ,
() pre id nte (I,) con lho d mini tI'O , mini Iro
cretnrio
(l't'f11atlo (lo n 'CTocio do I' ino, e o mini
sl'crctario
cl'e 11\(10 (ln diflt'r Ilfe n'" 1I'liçll' , II im
() t nham
nt ntli(lo
íl<;lIl1l
I' e III I', I'n;o,
(lll
I id
julho (le 1\1(11).
Hl',J.
J()(1.1I FIl7,.u'm
I, mil o / into
('" f('Uo /lmllco
Jo é d .Abr II do (outo d .Amorim
I'

(I

J.

",I'tl{' to / )rie el ~'cliriJl

UI (t,

(fII'lo'
,z I fi

1/lIullio

7'

lho de ~ (I C(IT/ClUO J>(),·to Ay,.e. dI h'1II1l".
cello.
J,lIiz !Jpl'iUT/O Cu llw de .Magalldl
[li iru J.'

Jo

tJ

o()J.

Ma-

.'IIIIHO.

:!.o -I'ortaria
imlari.

d'e lido do lleROCIO da 911 rra -

Rrpartitlo

do gablft t

Manda
111\ :\Iag
do negocio dll gu
todo () COI'pO elo
~i\() d g) mnll til'11
teria.

Paço, 'm 20 d julho dI' 1!IOti,
lho de Va C071 lio 1'01 to,
i3. ()-

>

ecrelaria

n.O 11 d
con 'cdida 1
nn ,iona a t

Allt011io

d' ledo do D goelO da guerra -

r.

R parll{io

arlu

do 9 blb

(oe

I
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2~'i

de 10 d dez mbn d 1../ _, o d I eado (lo cofr
ni t rio da f: z nda no mini terio da gu rra,
o

~ o
u.

ne~ ci

1.10 mi-

da 90 rra- Rtpartiçáo do gabilll'l('

9 ral-l.a

Rfparlição

J

uinte
.' comIçada

t·

pro-

nt

2!J8
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ao serviço especial des mp nhado pelos seus .ubordinados, e por essas respostas amoldarão
xcluaivam nt o
juizo privativo. Aos outros que ito , r} pond mo com
palavra iqnoro.
:3.0 No caso do artigo 20.0 do regulamento da informações, quando a informação (modelo B) 111 o podér
r
completa por não ter o informante alem mtos para e fixar e dar-se a circumstuncia
d o chef l\ que lla ~
enviada não possuir também
elementos
informativo,
responder-se-ha
aos qu itos, n' s
termos, com: palavra igno)·o. No juizo privativo ju tiíicar- -ha fi r spo ta
que púdc importar na ab tcnçüo d pan c r obre '( () informado está ou não nas condições de . l' promovido no
po to immediato.
4.° om r lação ao officiaes no goZQ d lic 11'a illimitada
lU inactividad
, usar se ha da pnlavra iquoro 1" P itantem nt ao qu itos, cujo d . nvolvim nto s-ja patente por part do informante.
f>. o Qu
m todo os ('a o. tI u rcepostas no qu~ ito
ess nciaes para a promoção S('1' -m dndas com a palavra
1'[1'101'0, d vem as informnçõ
8 s r)lr -sent«
ao mini tI'O lia
guerra, quando aos informados purt 'll~a prollloç: o, .~ fim
II!! que po
a . r ouvido o .onsclho,
'() mo mo mini tI'O
julgar
util nos termo do n. o ü.o do urtigo :H," du r gll'
lamento da' informaçõc
annu., 8.
G.O Que todos os anilo:! o com! lho deve fOI'lllU1.U' um
I'elnção <los indivi<luo!'i ('ompr hendido 110 nUIll 'rn fll\t
dente, a qual acompanhará
o I' llltorio.
<
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G. o _

Secretaria d'estade dos nrgucius da guma-Ilirrcção

geral- ;i,a Rfparti~ão

Declara-se
que continuam om vigor ató 110va ordem as
tau illas de preços nnne: as :'l di. posição fl, a da ordem do
exercito n,o 1 (1.a crie) dú 17 de janeiro d HJOB, com
as seguintes nlteraçõ 'S :

Barrote
Barrete
Blusa
'ai,'a
Calca
alça
Cal~a
Calça

de knki pnra rnncheiro ....

' .. , , .. , . ,

para impedido ....................•
tle poli III de a)gollao .....
,
,
de mn.l ira .......•....
,
de cetim II aluodão plll'a IlrW'llto
de cotim de algo<ll () pllra soldado
de kakl para rnnclieiro

,

.
.

.
,
.

de
( 'nmisa
lamisolu
Ceroulas,
Gabo de
Gal: o de

ílan« II11. ••••••
, ••••••••
, •••••••••
,
,,
,
,
,
.
d· kuki pal'a runeli .iro .....••
'
.
, , ... , .... , .. , .•....
, . , , , , ...•.•
I: (lo qualquer (·ÔI· ••• , •••.••••
' •••
s ·(la d(> qualquer CI;I' ••• ' •• , •••••••
•Ialeco de cotim de algo<luo com forro,
111 Iii •
tinctivo . . .. . • • . .. . .... .. .. .... .. .. .. .. . . . . . .. .. . . .. . ...

Jaleco de cetim d algodüo
'Jll forro
tinctívo ...•.•.••.
, ..••.•.•.•.....•...•.
J:lCluütão de ti. nelln
, .......•

I'Ill'lI.

r

8

f\

C011111'

public

.im .nto dus diff r -ut
o gUillt ' :

8

l'

....(

cm di •
,

ali toridnd

.

milita-

1•

ri

::U1

:Ln, 4.a,

f):

C

n.a

do Açor
C M1I.irado de Li boa e
nh ria, artilhcriu,

A7ltonio

'trio

Co lho d

Va cone llo Por/o.

1... tá onform.

o

direotor eornl,

l

o

J ....

• 'IV

nE HlOli

11 I H

o

OHDE I
()

. rito
1.o

r tan

d'

I

do

I~ bP ITO

()

relo
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o

ministro c S crctario d'cstado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido
e faça ex .cutar. Paço, em 11 de
ago to de I nOfi, - JUd,
Antunio Carlos Coelho de Vas-

eoncelloe Porto,
2.0 _

~Perflarta d'~ lado nos IIr~oeios da guma-RI'parllçao

..

do gabilll'le

Em ad ditamento á di posiçao 2.a da ordem do xercito
11.° 11 de 12 de julho ultimo, declara l:il.l <plt' tamb 1Il foi
concedida n facllldad'
de expedir telogrummns
officiaes

naeionaos

n todos os fuuccionnrios,

nos limites do d

'I'pt()

de f O dezembro de 1 \)2, ao inspector do serviço d 'ngenh ria no campo Ilntl'incht'imclo
de Lishoa l~ no commandante do d '('osito de ti 'portados.

:~ O-~~trf'larla

d'f~lado

dOI np~O(IOK

da guma-

nir~(çáll gml-3,' R~parllç o

Declaru-se quI' lima das Ih'guczias tIo concelho de luimarh 's, do districto de r '('rutaltl nto ' ru erva 11.° zu, e a
qunl ullude a lII'dCIII do exercito 11,° !) do '01'1' nte 111110,
li (l undurella
c lU O (J oudurella, COlHO iou ta da l1I' ma
ord nu,
Rectiãoação
Ilha

'n ~lnll'lIl ,lo ('xI'I'l'itu 11" II! dI' :!!", d,' julho uhilllO, pll~, .!')O;, li·
I,.", '111<1" H" !t',: ..d,' cllvulviwl'lItn.
,l,'vl' !t'I' II,,: .. <11'11('(111111•

('IIIII'lItO»,

,ti IIlnl/iu

(1,(

du,

(lIdhll

ti"

P'IIUPI/C, /lo

li, tl\ confol'm

o

diroot.or

goraI,

flortu.

10

14

ECUET,UU/\ I),E81.\DO DOS ~EGOCIO
DE

~OR

E

hTE:\lHRO DE 1906

r

DO EJ. EI{OITO
(1.'

Publioa-:

ao

nA GUERRA

. 'r -ito o
1 .o -

'( ri.)

euinte .
Decretos

cr dito no
mini

tI'O

m in ls-
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tros > secretaries
d'c .tado dos negocies de todas a' repartições assim o t inham sntendido e façam executar,
Paço, cm 1-.1, dc ngosto de 1nOG, = H E l. João Ferreira
Franco Pinto C(l,~tdlo lhullco=Jol.iJ di' Abriu do (nto
de Al/loI'I'1I1 .Yol'IWI.i=EI'I/I'8fo
lh'il'l:wl
chrõter
Antonio
Cw'los Coelho de Vaeconccllo« Porto
LI,I;res di'
1'11 cll a,
de I'asconcellos
Luiz C,lJpl'iallo Coelho de M(l!JalhéiC' =
Jo é Malheiro UI'Y 11111 o ,
A

o

Sml'lal'ia d'rstallo dos 1I1'91i1'ioslia lluma - 1I1'j!;lrtiçao 110g;lhilll'lt·

ao

Senhor. - TO termo (lo artigo 50,0
r 'gulallll'Jllo ela
pratica <1(' engenhl'I'ia, appl'ovado por decreto (I ~
de lllal'<;O de J !lOI, a dlJ't't'C;:to g'1'I'HI (lo servi 'o de l'JlIT('nhcrin J)I'oJl01. varias modifi(':tc;o('S ao mesmo l'l'glllaJllt uto,
fundadas na «xperiencin flull (ll'l'i\ a da :1)lI'c('iaC;: o do raultudos dos trubnlhos
scolarcs.
~: li -scola praticu
dl' l'ngPlt!H'I'Ía uma inl'titui):tn mililar d alto \':t!OI' pHra II in truccão
.omplexa
t -m ti
ruinistrar <18 tropas t' quadro d '(' ta armu.
.umpr«, po!' i 0, 1ll'IIJ1lpanlt:ll':I
f~l!'lIIl1la l'('gnlanllnt. re a qll "tlÍ.
uhordinrula ,'0111 di pu i"ol' tuurl ut ••
SéU IIIH,rf'I'i~oalll
'llto,
c qlll' n lIutllJ'all'vnI1l1:1l0
cl ,l,j l1l"
militai' illlpÕI', l'O1ll1l indi Jll'n :1\1'1 jlllrll II' I''''UI'III' II U
P dl'ilo f'Ul1( l'iOllllllH'nto,
'1\'111 d(~mon trll!lo II pI,;ttil'<l de
«ati' ti' CO!ll'lllll'lll'
ob 11111 ('Ollllllanclo
lIl1i('o!lli
01'
t O
di tinda ,('''mo
li din
'c;:w da in, Irul'I'i'l.o I ndmilli II',I~" I
I' gillli'lItal
'II da instrll(',l'io
t '1,llllit'a I' lH'l'illl (1'1 1'01\tiescola

(1')(

a fllll

IbL c l'oln prati(,,, da tlnlla d
l'U"'t lIllI'l'ill
os da !t'l'hlli"1I militaI' (' t. Q' I' Inll!lif~ t nd
(III todn
IIS 11111,'11" por 1111111 f~'II'nta tao 1'lIl'idll l' :tl'('t'lltll.
d ,
<tu' c1l'lllOral' a 1111 intror!lIt' ': o no IIn () (·."")'eilo
'd 11fl'llqll ('II-o li co11o('nl,o Lili l'O!ldi('iil' (li, 1t1l1uif I I iJl~,ti _
tlll'

()

'I,;:

o

jJl'()lrt'(1

I'Ídlul ,
:\Ja ,

di .I,no 110 J"n 1m, Ilto
difl'l'rLlIII' IIl1idn II ti pnr II
('illll'ill
llIilil II', ,\ i!ldi P 'II I
e1(' 111'1;1U tio
ti q III lomp
t

pllrll I'ulllprir fl ri
IJIlln!t'I' Il iII h'IlI'~UO til
1II0c!('l'1I11
('())lIllli tn lia

(I,

dl'fini

I'

()

1'1' "
E p 'I'iali

C.'( 1'(

('IlIllJlO

)lI'
III' ~

t,
tllb Irc

propo

L" "rie

v r
pr ti
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baixa assignado pelo mesmo ministro e secretario d'estado,
o qual ussim o tenha entendido c fH<;a executa!',
Paço , em ü de setembro de l\)ú(), = HEI. =Alltonio

Carlos Codho di' ra,~('ollcellus »01'tO,

Regulamonto da escola pratica de engenheria
CAPITULO

I

Do fins dn esculn
Artigo 1. A -scola pratica do cngenherin
l' um istabclccirucnto d • instrucção,
• corno tal considerndn p:ll':t Iodos o I:! cO'eitos: comprcheude , alem dos quartei , edifica<;()lIS o clCPl'lHI{,I1CiHs que lhe ao pI'O)lJ'iOR, o »01)'g-01l0 onde
as tropas ela arm« completam a sun instrucção applicadu j
li tem )lor ii m :
1,o K cercitar o, olliciac: t' ]>1'11(':1' c1 pret (la' Iropa
de -ngcnhoria, tanto (lo exercito activo como da ru (,I'VI\,
nos sl'l'vi~()~ flue constituem
a capccinlidnd
teclmicn
:Ia nrmn, ministrando
iII Il'IICI'1\o Il)l)llil'nda :ís unidades III
sapador s mineiro:
npndore
dll )ll'll 'H, ponton 'iro, t '.
Ip~l'aphistas,
C':llllinhos c111 forr» I' bem II im ii <J1l1' \ I"~
niiam a ('1'1'111'- • Jl:ll'fl () servico ch· II '1'(1 I:H'un, t I "I'a
t)

l'!tia sem tio, }ll'ojt·ctOl'(·:; electri 'os (' outrus ;
~,o l ).. l'nVO!H')' a in tru« 'ao dos ofliciue
elo I' I:ulo
maior da :ll'In:\ (' dOI! olli('i:\l's .II "111;1
nlJ('l'ia III J'l' ('l'va
nos Iój('rvi~o, t"l'hllil'1I
cl, ('II111Pilllha;
:L" Mini (I'al' iII tl'llt'~':l(l Hpplil'ada, l'm tl'l\hnlhll III' ('11genhC'ria,
:to~ ofli('im's
dai'! C!iVI'I' as al'llla.
qUI
pOI' onl"111
s\llwriol'
fOI'1'111111:11\111<10 :i \', "ola Pl'lItit"I;
4," J>l'Opol'('iIlUal' lls llllil!al!,'
da, al'lllll
ck inf:lntl'rill
n ('/wallal'ia,
q\le JlOl' I)n!l'lIl
\ll1m'jol' fnl'PIll ln:lnd:l(!ll :i
!la 'OI:L pratil'a. 1\ '_'(,(,IH:!\O,
jllllt:lllll'nt\\
l'om II tal'a1ll1 li·
tos d" (·ngt·rtll!'l'in,
('OlHO Plll
'l'\'il'o d
1':llnpnllh,
ti.
trabalhos
I'l'lali\'o
:í fortilil':l<': o !lI 'ampo ti hat.dh I,
ao Iltaqlll' II (I ·f'I'ZI\ dila J>m;j~ol s f'ol'tili(,/lcln
I /10 (\ t 11> •
I'l'imt'lIlll,
ti '. truil'; () ( intl'I'l'llp~:'(O Iln
militare'
, c' prumov
I' d' tI' lllollo nno I" o ti· <'11\' ,Ivi·
111l'IIto cla iII tnH" lO (Ia 111'1111\ ('Olllbinl1l!a
IlO
1'1'\ jl'O
t I'hui 'O dn ('[tlIlJllllh'l
l'O1ll0 tlllllhnlll
a d ,ilh Illlif'Il';ni.
clu(lt 1108 1)('0('1' 'O!
'I'('IW:IO
II no
typo di obl'H .
fl, E tndul' 1', 1 rimpnllll'
n ~'I'l'lllllt'llt:t
I npp l'llh
ti matlll'ill'
ch· ('on t l'Ul'ljUO, 1lIpl'l 'a(lo p I' I n

m campanha

cio

l'vi

t)

t

>('lni 'o

Clll

dh

I"

I
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11

lidad
da cng nheriu, bem como 11 organisaçüo
constituição do r pectivo parque .
(i." Estudar praticam mto o. apparelhos e instrumentos
pruprio
para trabalhes
topogwphieo,
'. p ecialm -ut o'
que e de tinam a r 'collh -im nto c 1 vantamentos expedito. de campanha:
pparelhos c explosi\:o
7," Estudar
prnt'icnmcn tc o
truiçõe
eiu 8crvl<;o
parn a " ~('II ':11) de d moli '01' ,d
<!í 'alllJlllnha'
,() En ain r, COI1l ()
011111' lja mui eonv .ni nte, o'
)l(ll~'''ol\o
r'. pectivo
l'ir oito 110
proj ,t i
L&
de forro na. obra. d
f'111·tifica<;: o
obr o
mpregudo
nu IIU cons<

o

11'11(<;: o'
!)." }. orrnulnr

o r 'gulnm nto para
execução do
'1'te hnic
II 'llInjl nha ti nrmu de II~ mh riu, I'
modifica ,~ a introduzir 110 1111' 1110 1'1 oeuln
o

I

n

imm <lillta

da di-

rviço algum c -l('l'ior
- ti 1l gllt'l'l':l.
'
no

t

(Al'I'Il

1111 I' . IIR Iltlrihlll~õ('

))0 I'" "'1111IH'rlllun

AI't. _1.
do um C tad
guiut
"mil
0

\

(',

ln

01.

LO JI

til

t

ior

i, o:
110

EHt do m ior
or

II

Id

t

do

1
1
1
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~ 1.0 ~\s pril<;as de prct que fazem parte do p oal
11 rman .nt s mo ncorpornda
no de tacam nto <! • eIlg nlieria que e achar no polygono , d .vcudo os .:l1·gl'lltU.
C:IUOS S l'

considerados

supranumerarios

nos quadros

das

tropas da anua.
f.: ~.o ..."<.' te P'

0'1 nuo s compr 11 ndem as pl':l<;a~
erv iço aos rnnehos, nem o cabo
no d
iinu , cujo num 1'0 l: variavel conforme as circum taneiu t!o m '!'IIIlOS .rviços.
, :L" Alem do p
oal militar, haveni lia
coln IIIIl
g\llll'tla do poly '0110,
o opornrios qUl' for rm 11 l° ario para
crvico da uflicimu
cujo 11I1I11I'rO ';l'l':i det ruiinudo p ,Ia di r 'c<;, () g ral do erviço (I Ctlgcllllll'ia,
de prut im pedidas no
soldados nec
ario

um

(I

}lOI' proposta

do eommaudant

da escola.

Al't. rI. o '1I1Il)!!", ao commundnut.
t\u. c. 'oh, alem II
nttribnil'ij 's <iII Ih· comp t III ('ulllO (,oll1111antlallte llIilit r:
1." ViJ'igil'
IIpl riorlll nt' a in trllc<;.LO tio otlicill
do
c tallo lllailll' tI, 'll~ IIlu'l'Ía c (lo oflil'ia
d:1 (Ii\' r 11
arllla , ('lU . cr\'i~o (le in trile ': o na 'cola;
:!.o Dirigi,' IIpl'riol'llll'nte II iII, tl'll('<;.1O da tropa d(' l'ng nh ria
da IInidatl('s
das di\' rS/Is arma,
1Il ('r\'i~o
ti in tl'II(' 'I II na ,cola,
cOlllpetindo 110.,; ('OIl111JHntlant
(rI' as IIl1id:l<le
adir '(,)'0 imm tlinta do I' 1" 'li\'o
tl'Hhalhos ti ' iII h'III' ,tu> ;
:Lo Propo!" ;'1 llin' '\.' () 1':11 (lo L'rvil'O (\
o [ll'og'rlllnlll:t du tl'ahalho
d ~ in trile!.' o /I
e "ola;
4.° Propor tUll(l o 'lu jlllgll
('oll\'cni
nl }llll'a o cl lnvoh-illH'nto da in tnll'(O' u t t'hnÍt'a tlll :II ma;
[,.0 I) ,tl'l'Il1innr
_ C\]('1\o tio tr/ll)all&
n
r
cY

na ofli('ina

;

h ('0111 ',"
IlI(l'tÍl'il' ()
mal ria
n
IIl'io }Iam a in tru ç o, U ln como
(;.0

'I

VI'O

pllra

II

Libliütll

CI\ • 1II00h

lo

1'111'/1 o Illll UI! ;

()
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13.0 Propor ao commandanto
a acquisição d ferram II
tas e mat riaes neces arios para a iu trucção, b m como
a xecução dos trabalhos precisos parti. a coneervação do
material de in trucção c do material de parqu i
14.o Entregar ao «ommnndantc, até 15 d outubro d cada
anno, um rclatorio sobre os trabalhos d in trucçào qn ~
tiver dirigido ou fi ealisado, fazendo as pr postas <).U lhe
pareçam uteis pnra o progresso da instrucção.
§ 1.0 Quando o commandanto
do destacam nto d ·n·
genhcria, ou o officinl superior do
tado maior da Arma
a que a r C re o artigo 37.", tenha maior putonto 0\1 an
tiguidado qu . o segundo commnndanto da e coln, ~ o mais
antigo d' s 'es ofliciacs <lu m .sub titu o commnndante
nos
seus imp dim ntos.
s ~.o
ofllcial qu eommnndar a (' cola no impedimento
do commandantc
cfloctivo tem, durant
C"
omnuuulo,

comp tenciu disciplinar
igual A dos commandant
s (los
corpos.
Art, 7.0 Ao capitl o adjunto da c cola comp t :
l .'' 'ondjuvar o ~'il'glllldo commandunu
110 S -rviço d ..
in trur ': o i
2. I )irigir o CI'\'iCCl das officinas (la (' cola i
3.° 'I'er II (II l'l11'go o material !]Ill' constitu Os paI',
ques d engenhcrin,
propriot da .scoln OH entre gHI' li
sua guarda, devendo pl'opor ao sesrundo ('0ll1111llndantll a
acqllisi<;ào (lo material
lH cC8sario para II instrl1('(':to (Ias
11

tropa

o a '_ Cl'll<;l\o do!; trabalho

'J1u'

t,

·jgir a boa ('Oll-

crVIl'::1O do 11\ ':imos pal'c}1lcH;
4.° 1<:.'01,(,(,1' o logar' dI' (IiI' 'dor (Ia 'arrl'ir'a
;).0 )tini tl'l\l' a inBtt'II('~:lO d( tiro ao alvo
cngcnhl·ria ;

(1(' tiro i
:íl'i Iropa8

dI'

G," Dirigir,
oh:l, onh'l\s (lo cgulI(lo l'Ullllllan(lnntl',
o
traualhos }lr('paralorio
para () ,('rvi<;o (ln in 1I'lll'~':\().
Art. H." ,\0 njlld/llltt· eomp ·te:
1," ('oadju\"l\r () l'gundo ('Olllmnll(lalltl'
no lrvi~() til
ccretaria da I' cola i
2.° ')' r a ('U ('m'''!) a bibliolhrea, o 11111 III ( II fila ti '
d 'S ·nho; o gllbin 'h t:i de in trllllll'nlns I d 'II aio pl(.
clri 'os ~' (II lllllt 'ri II: . (II l'OU tl'~Il'<;ã() j (I laborntol'Ío pho.

tog~'llplJlcO

.

118 oflll'lIIa

d

hthogl'/lphill

( ti· photo-

typlai

:L" Dirigir
fi IIi III' o cr\'il'() ti tt, II porl \
gono;
4 o D '8 'lU}> Ilhal' o logal' (I \ ('('r('lado 1\ I
omeia'
110 cun
lho d(' il\ truc~, O;

1\0

pol)(\ •
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5. o De em}> Ilhal' junto

no

ervico

de
do

. r taria
.ercito

do coununudantc

'd

da

escola,

cam}>(., as fun -ço

comp tcm ao

l'

P ctivos

S

qu
aju-

C 1'1' •

militar

IIh titue o
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§ 2.0 Nenhuma praça po<ledL ser imp <lida S III ter tomado parte n'uma
pocha prin .ipul de in true ~:~o no polygono.
Art. 1n. o O guarda do polygono ó encarr gado de
cuidar da eonservaçuo e tratam .nto do arvor ·~lo,plantações, pnstagens,
veda~oes
enminhos,
b gUIlllo
as
ordens <tu forem dadas pelo segundo commundant
da
es 'ola,
§ uni .o. O guurdn Ó contrnctado p 'lo .onunandnnt
Ila
C8CO!a, tendo pref r meia a pl'1L):l;; da res '1'\':\,
'Al'ITl'LO
na

ecretnrla

III

~ dll~ (·Iln~.'lho~ III' lnst rll('t;llo
( julllllnl~tl'lllhll

Art, 1.1.0 1\ e 'criptnrn~: o c os nrcliivo
'I', () organi
'1dos conforme o }l1'I'C -iuuulo no reglllanwlIt() "'Pl'Itl JlI1l'n o
erviço dos C( rpu 110 x 'rcito, com a uiodi tit-a '11\
-igida, pelo serviço I' peuiul lia' tola ' dispo i<;o' tio
ntc regulamento.
Art. I:)." .:a ecretariu II, \'1'1:'1, .11 m 110 I'lgi to
rminrulo
no 1'I'gltllllllt nto
'I'al r {lrido, mni o
'.
guinte: :
nci: J' •
1.° Livro de r i to
Cl'hida e 110
:i in O'

era

ti tu

fi

do,

1.0
.) o

t'), o )[

t

d

iII

trucçâo

'

tia

(011 CI',

11\

t rue-

linicoln :

preparato-
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dentro, porém, do m mo capitulo, a transfer ncia podem
er fei ta P ·10 commundant
da .scoln.
§ H. o N () mel, de janeiro ele cada anno o commandnnt
da. e cola enviará 11. direcção geral do serviço d eng 'Ilheria a conta corrent do e rervicio do anno «onomico anterior, ela ssificada por artigos pela fórmu indicada .
.Art, Ill." () fundo do hospital é conxtituido pelo d '~.
contos ao oíliciacs
mais }ll'a<;IlS (pie n' pile €lati\' rem
€1m tratamento, segundo () disposto no regulamento g >ral
do serviço de ande do exercito
mais d ,t rminaçãe
vigentes.
'.\PI'I'ULO IV
nu lu trn('~'j\o (' do IH'SHOIlI ('H'nlnnl

\'.\0 I
s tropas

SE

D

, cola

.

Il III I _'t 1'-

li (' '01. dur ntr
ommnudo

O

fi

111\

1.' ' ria
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l;,
m qne seis de sapado-

d

t 1 gl'aphi. ta d I campanha
ti uidu alt .rnadnm nte por
pOI' 11111 contingente
da outra

<.'011

para

n eou litlli<;lLo d'c tua

1'(, (1· glll'l'l'a, lHlIll'm ser
estndo maior d '11"('nh('riIL

ÇIlO
II

da
ord

II

forl,'a
!lo

oh
COIJI-

:l1S

1 • , erl

2.° Coadjuvar o commandnnto da escola em turlo o fJ\I
dis cr respeito 1\ in ·tl'lH:<;lo da: tropa do II commundo ;
3.° Enviar directamente
para:t
ecr tarir, <ln • cola o
mappa da força ;
4.°
guiar () <l 'talhe
ervico III couforruidntle com
as ordens da iscola ;
5.° Cumprir tudo o mais qu lh pr \ 'C1' vem O' rr eulnmentes em vigor.
Art. :W," 'ompet(, ao «ommand nt elo de tacam nto
li ngenheria,
quando llilo . jn ofllcinl uperior :
1.° Miuistrar in trucção :\, fOlsa ou o seu commnudo,
s 'gundo 11 ordens (lo commnudnnte da (' iculn ;
~. o gnvial' directamente
pam fi • C('I' 'taria (la I' cnln O
mappa da fOI'<;It;
;1." H('glllal' () ddllllH' do crviço CIl1 coufortnidnde con
IlS ordcu
da •. 'ola;
·LO Cumprir
tudo o IIHU~ que lhe prc icr 'V('1I1 os I'l "\1lamento
'1lI vigor.
Art. 27,0 Poderão

n

., o

:1."
L
f).
ti,fI

iJ
(I

ao

1.- • ri
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instruidos
ccpção

especialmente

no serviço

de despa .hos tolographicos

d

tran 'mi 's1\o • re-

;

5,° Na companhia de .muinho
de ferro, fl'H('c:o s d
de caminhos de' faro de 1. a classe, cspccialm nte
ex r .itadas no
rviço de HS~ ntarnento d vin , no d traeçao com locomotivas;
(1 b 'm nssim
no s rviço dt\ automoveis.
1.0
Id nticn distilH',;ilo se fará na instruo <lO \' ela 'sificação das unidnd 'H (l1ll' vierem a crenr- l'.
2,° '·'arA parte da in trllq:il.o "eral (los :lrg nto da
companhias ele 'apadorl'g·millcirmi,
de i1:t pndor« (li, pr:! 'a
de caminhos (!t' ferro, :t instrucção no mnneju (lo, e: pIo-

1)1'a~ll,q

1

*
*

rlcvcrão instruirnlgumn
scrviço <lI' e 'plor;tc;:tll (' d

ao militar

IIl:l1l(l.m\

annunlm.
ta

Il«':i
coln
dI' infant ría :

nlt ertuuln-

'Ill':í

('01 t,

o

('11

P 10-

II

ti' I' II.
(1Il

vi

II -

1.& 'erie
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uando, por falta. de mat rial ou d solip d ,a
Art.36.0
in trucção não poa
tcr o devido de envolvirnento,
o commandante da scola solicitará da dir cçlio g ral do serviço
de engeuheriu a adopção das provid neias que ejam n cessarias a bem da in trucção.
SECÇ\O II
Dos ofücíaes e das praçus graduadaa

Art. :~7,0 No p riodo de instru 'çl\o da primav ra dever: o concorrer A
cola, para tomar parte 1I0S trabalho
do
stado maior, sob n imm dinta dir 'c\1\o de um ofllciul . ti]! •
rior do tudo maior de ·ng .nheriu, nomeado annunlm mt ' :
1." Os cupitã li c tenentes de (·ng'cnheria nomeado para
tirocinio na scoln para se habilitar m :\ promoção ao po to
imin diato ;

2.0
cnpiti e. ' ubalt mo (las tropa de ng '1\11'ria
quo xc «lam os quadros neee urio. para a constitui« o
das cotupnnhins mandndns It
cola, o (lHe 11: o l~jam 11 .
ado para o erviço da tropa
'1111' lião de' tncmn ;
H.O Os 'Ilpitac
' ubult '1'110 do
II do maior ,1l en c'III. 'ria ou da rl',' 'J', a d't' ta al'llla II
ado
p,lra lIl!l·
jUllctmnl'ntc com o oth ,ia' !tci1lla meu ii 1111111), !ln titllil't:1ll duas hritradll
do 'cl'vi)o do ' lado Jllniu!', 'lI.ia 1'11111posi~,w
sl'rIÍ fi.·adn 1'11\ hlll'lllllllia
COIl\ o }lI'ogJ'a1l\1I1!l /1111111111.
~ uni 'o, O '(,l'\'i\o d', ta britrll(la
11. o '.1'1 d r'L
•
senta (lia 'III c:Hla /lnno.
Al't, :3, ,o ()I:! trabalho
tio c Indo 1IllliuI' a Ijll
o artigo antcl'ÍlIl' d \' 'rI o ('01\11)\'('111'1111 1':
1." '('1'aballlO tll(logral'hilo
; 1'('( onhll'illH'lIlo
lIlilit r ;
1l}lrc 'iu\ilo da pu i~i'íl' mili{:\n't\
1'111(h'l< I'llIinlld
itn I<;lJl' tll(,til'a;
J UI olll\, lO lll' t!tt 1\111 tndiclI 1111
!lIlR t' trangl·iJ';)
;
:L" E crl'il'io lI, Cpl lh'o , ('0111 ll'l'onh l'illlllll
I t I'
o('{

,0

r

!lO;

1.0 K I')' 'ieiu8
ICl'hni 'OR ('UIII tropa,
1I1)()l'Ilin lU li \1m
thcm:l tacti 'O.
S 1.° 'II Imb,lhll
tOjlllgl'llphi 'o lH" 'III' I'· l·h I tI· nv~lvcr
II habilicl:lllo
cIo .of1i~'ia,' 1108 1C'\,:IlIllJlII'n[
II •
dIto I, I, m /l 1111, O ('I'ltl'l'Il1 li
(I llliht
tI'.
fI'no 1111 d 1'IIliJl lill la 1'"11t
§
A rl 11111\ d tlt Hill
,llIli,' )
III'JlIll J'jí 1!t(>JlIll
ti fortiii<',II',
f'1lI 11111 'I' I'
dl'llle
dI glll 11'11 dr· l' 11111' Illll 011 di 1'1' ~ l
~,tI

(1

1,·'

rl

.
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SEC~'XO III

Do. ínstrucção

do tiro

Art. 41.° A in trucoão de tiro ao :11\'0 é dada na carreira do polygono, :'ts' tropas dI' cngeuheriu,
110 pcriodo
principal de instrucção ou nos outro p no.lo , conforme
for sup riormcntc determinado.
§ unico. Aos ofliciaes Ú mini 11'1\(ln a iII trucç~ () de carabina
de rcvolv r.
Art. 4ó. A iu trtl('(': o de tiro ao alvo ú tropa til' outra armas que sejam mand.uln ao }lolyrtollo }>nra a rcceb r m, s 1'1\. ministradu
fc',m do P' riodo princip.il dI' in .
trucçi\o na escola.
Art. 4ü. ° A in tI't1C,<lO de tiro Ó dnda CI1I harmonia 'OJll
os preceitos oxarados no r' pt' .tivo r'gulamcllto.
Art. 47.° O commundunto
(la .scnla pnrticipnl':í com a
devida ant ced ncia ao gov irnndor civil do di tricto de
Santnr m, ao conunanrlnut
da re p 'l'!i\'1I divi : o militar,
O di
m que rluvem ('Olllt'(:nl' o ( . rck-ios dI' tiro I quae
os sil'rlHt
<lu prc\'C'nç: nt!opt:uIIJ . 'I'orminu.l»
urciII

f)

cios, communicar.i

(J

a sua cuuclu lIo:i

de .

(',\1'1'1'1
))11

Art.

n.

Ao

I () V

r('('IHIIJ"'1I II

r fl'l'i(!1I

ali 'Iorida·

1.': rio
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bras : obr a hi teria
a. g ographia militar;
:3.o Umn collocçí o .ompleta das ordens do exercito
do r gulamentos teclmico j
4.° Mappn
carta
n cionae
trangciros ; plantas
d
Ilho r .lativo ú. fortificaçâo, á arte militar ou á arte
do na nheiro.
2.°

Art,

liO.O

O

lIl\l

li

compreh

nde :

1.° Modelo r lativo ao. trabalho
praticos dn. arma;
2. o l ma co11 cçao do m io de lançamento d fogo :ll:!
mina •
;;'0 \10<1.10
á fortificaT

def'\'za das

con -

di,. r n

328
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l." 'crie

.0

14

trt halho a qu •
refer o presente
c fim o numero total d horas

-m cada dia, não comprch ndi-
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Art. 77.0

.Intonio

... 0 _

w'lo

Portarias

Stcrelaria d'e I1d. du lIego i. da gurrra- Btparliçlo dn g.lbinelr

.dunilll

~[Ilg" tad EI.H,'i, pela ecretaria d' tndo
da gll rru :ll'pro\ ar , pi... cm ,. eu !to ti
iII trucçõ
par Il infnnt 'ri'l, /1 qll/II'
faz '111 pnrl . do r
culam nt» pnrn o crvieo II· cnmpnuhn.
Paço,
1IJ
lG ,1, ligo t, (I 1f (IIi.
.tIlliu iio ((17"
Co lho de I'a 011 II B /'01 ia.
Sua

do

etrel1ria d'~ lildo do n goeio da guma

R,partlç o do gabin I

IlIi n 'o ('arlo

eerellria d' 11M do DtBQcio da gu rra- R parllç o do gablade

1.' • 'de

d

1. G =.A71tonio

Plano do unííerme a Que e relere a portaria d'e ta data
Disposições

«I/O
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I') As fardas, blusa
capot s usar- e-hão scmpr completamente
abotoados,
não pod ndo os alumno
trr z r
correntes de r logio ou cordoe por fóra d 'e tes artirros
do uniforme.
f) Por baixo do capotes uaar-se-ha 1\ blusa.
,II) As grnnadeirns
.eruo usadas 110 grano uniform so·
bre a farda, 'no capot
~Ó nas formaturas
'fi) qu
a' im
seja d t -rrninndo.
II) N OH actos 11c formr tum g rnl de granel uni form ,o
alumnos usaruo luvas brnncas de algotho íino ; toduvía , o'
grnduados n nuadus com ospudu, nos o: rcicios
todo, C):
mais na in truccão de equitação, poderão uànl-ns II ' }l!1I
ele ':1 tor. Em }la seio é facultativo o u 'o ele luva do uniforme.
i) O frnncalete da harretina
~ r:í. sempre 11 '1\(10 por
baixo 110 queixo .
.i) As botas de vil 1111.sorno eh côr pretu el(' clnstico,
sem botões, colchet 'S, ata ':lllol'l's,
pont -irus vil outros
qua sqn 'r ufcit 'S, ('UIIl cuixa: ele duns mola' pllm,' }lora
ou e..porin s.
/.) Os aplltus de lonn ('!'<LOdll (,iiI' ciuzenta 'OHl alal':Idores, ponteir«
c contrnlorte
lll\ cabednl 11:. 1Ill'. ma l'ôr, I'
,', c!'ao lHlado
nn interior do co11l'gio l\ 1'0111 U filnlHlIll'lllo
de cotill\ d' 1t!"Il(lao.
l) A alpllrl'ata
para ")'1111\:1 tica, til' 1111 ia 10lla !lr/\IIl'a
com l,iqlll'ÍI'a.
,I, \'ill'llu, alat'lItllll'L'8 (I,' algod, o iiI' 111'0,
altos de ()I",OO:I ti altlll':1"
pllIJnilh:ltla d. vil lia.
lJi) () t'ollarillhn.,
qlll'!'
dl' algodão
(LIICI' ,II tIUllt.I1.I,
mo bl'III1Cl!
, (lil'l'ilo , f I'bado
I' \'olant,'H,
I' '(' ·(1 '11110 ti
rollns (Ia timla 1J1I da !'III :l 11111 11: () lIIui d.. (),n,OU~" (' llIl
a 11111 a, o :\111111110 farão II o (1m; l'ollilril1l1o .1, f1l1n lia,
o

<11111,'

t(,!'aO

a Illlnl';!

<lo O'" (l:!:"

·tlalha
')..LO .11' lia 11 ada. 110 "I':lndl' IIlIilol'.
1IH', (lo la(lo I' <J1lf'l'llo dlJ I'~it..
III linha
)1.'11'1111la t II ri 'Olllllt"
I'gllll,lo
o 1111111l'I'O (l'aqll,'II:1,
"IHlo ,I lil111
)I rior COI'l'(' pOI1<1( III
.ltI pl'il1l1'il'o
111,1: o da ('I\nl:l,
o) TU 1'I'\'i('o a t'a\·:.1lo, II 11111 III 11 I) fill', o II I> dI 'P 1'11 dI'. f 'l'I'lI pulidu
( (lc ('Iii "II, dI) mnd, I" lId"plndo p. I'
u oflit'll1"
110 . l'reilo,
\0
11111111110
(1'I1}l I'lllittidll
H li ti. t' I'()l'in
0111.'
i.'II, '1I1 :11'0,
1'/ Por IUlo 1111 'iollal OH d ' (':lll1ilia o 1111111111
1111 flllllO 1111 III' 'o.
tll1' 1'110, ('ollul'lI,I:, log Ill'inHl
tll\'\'l1o, no 11110 p :\(10" jlll1to
ao J.il'o do (' 1I1ti\,
1111 iVillllo.
')) ..~ LO fi rlllittitlu au nlull1llo
11 I,) ,lo tI' ljl'
i\ iI.
11).\

III

(I
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ri

anteriormente
prcscriptas, gU/lrn cida ttp riormente junto
ao vivo .ncaruado com um cordão (I setlu preta do 0"',004
de diametro. As manga suflicientemont
larga l ti 'umprim .nto tal qn , e tando () bruco estendido, toquem um
o II bordo inferior (, artitulnc; o do ant -hraço .om 111 O;
os 'anhõ fi do panno da flmb com o feitio r dimvn
que
ficaram pr', 'ripta , erito avivados (1(' encarnado . t 'r: dois
boto
na cu tura: po t riorr: , com o dinmr tro ,I 0'",010,
forro preto. A gravata
cn\. l'OH tituidu por uma tira ti,
gOl'gul'ao de ·da preta d \ 0111,1 () li . vomprim fito por 0"\0 I
d largura, co ida no Indo inlt'riol"
'lU rdo llu roll ,
Üratuuleiras. - D panno CI)I' de pinh: o, avivada
d
}Hll1110 -ncaruado com gUIII'llil:Ol
lll' III prutu, t -ndo
ta
a largura tle O''',():I c t 'IHlo tauibcm (jUl)O:) a Jlllrh ti II 1111
na na maior 1I11'''UI'a, Hll'IO'Il\HIHlo UCI' ivum nte alô fi
doi
tr mos,
Cal('fl,-D
{lanno ou bri('h fino côr d
tante folgada ('UI toda a p irun , tom \ ivo
ramudo
cm cada co tum oxu rio!,;:1
(11111
algib irn ,
rta III Ill' lIlll costur.l,
Cli tI', um,03
O', ,- nhni.·
(I{'S

I

au

do

(·Oil.

I)

,tim

(I /llgoc!.1

I

<lu

ltIl'

lJllI f)rlllll

da

IIt ri r, 111ft
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1.' Serie

j j

botões, um na folha iupcrior outro na inferior <la golln,
a quaes contornarão
de' cada lado as bordas anteriores da golla. As earc illas S('l':to cltl fürlllH r -ctangulnr,
terminando
porém
im angulo do lado su}> rio!', t' t '1';10
0111,12 Y 0111,03,
Disposiçao

trnusttortu

l~~p rmittido o uso (las actun '~ ('ai (';L') (' .ial '(',lo de brim
cmquanto
-stiv r em III 'ondit,'O\'s II, S('I'l'lII usadus I' -lo

alumno .
Secr taria d' .stnrlo (lol'l negocies tia g'IlCl'J'H, em ,1
set smbro d( 1nOli.
() director g'1'ral, J~dUrI,.d() jJ "!]II
Rod,.i!]'II·,y {/(I 1111
1 nlo , g('IH'!':d dI' bl'i;:ada.

Ilt'
'to

Enxoval do cada alllmno
F rtlum nto

Uma farda (h }lanHO ou dI' briche Hill),
11111 paI' do gr:lIl:ul('irm.
Um par d' l':t!(:a d(' pauno 011 (10 bril'llt tino,
'1'1'(' pal'p
(Ie ('1\1(·;\ d,· cotim 1111 d(, II ln. lla d
J )11'1 hlu a d cotim 011 .1, ti I IIl Il a dI alIPod:
!T1I1:!
bnrretiun (111111 111'1111;1<,110.
Doi pai" do IU\:1 1"':111(111 d" aiO' dali.
IJm ii 11'1'('11'.
l

I

1 III capo!!'.
1)lIi
I)(li
ITlll

di'
ti, IIpato
II :tlpnr'al

I':ll'l'

plL!,I'
}l'tl'

101111.

I

R up

bl'tl

O

linho.
Ill',lIJe.':\.

Ilho,
1'\ id

I.

,11"0
II,

l o.
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C ma

m

nx r .....o com 1m 7;) d

Artigos
{

111

e I' lho d

l mn

l'

lT1II1l

dita

I
I

'OV'l

.omprim

nto

111,75 de

do limpeza

) ,:!,) de c mprimento
fnto.

,n"',IOtl

. Iurgurn.

)1I1I';l

pRr I

dente

rle cabo branco.

dito pal'/I linha, id
UlI
dita para 'aI. ',1.
{'1I11l ,llt'l P ra II nt
.
l Im P 'II ti de 11111)1 Z .
l Imu the oura pam unho

III.

to

di

mn

ObJ

rrcntcs
com-

aud' r. fI('llIlic o I l"lhlira

L" S 'ria
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fl"gu('zia de S. l,'ins do FOJ'1l11, ('nnt'l'lho do Lousadn, di. tricto do Porto, pedindo lit't'IIc,':t pal'a cstahell'l'('l'l'lll
no 10gar da Senhora A ipal't'l'ida, fl'('glll'I,ia dl' ~. Fin rdo Forno,
l'(llWclho d Lousnda, distri«!« do Porto, uma oflit·ill:l ',clusivamcntc
th' .tinndu
:L pn'p:ml(:0"
p,\'rotc('hlli('as,
nos

termos do
de 1\)02;
Vist.; a
mcn tal' dl'
Visto

artigo

1 J." (lo l'l'gulanH'nlo

ti ' ~! t!e t\

'lI

mhro

lei de ~ ~ ele maio til' 1n02 e o dcvr ,to rceuln~! (1, dC'l.('mbl'o de I\l()~;
part'(' r da commi« 'ITo tio' e: pIo i\ 0;-; :
(_'oll:-;id >J'lllldo l'SI:t!'elll )ln'l'lll'hida::;
fodas a fOI'1l1111itl,ld is qUl' as II is t'Xig'('lll:
l-lei por IH m (JOlll'(,(!l'l' aos dilo Antoni« dI' I. !lItl !' .\1\tonio tlt' Lt'lIl11' .J unior a IiI' tl!'a pal'a a ilti'f:tll,wl'iu II urna
otlicinn n;vl\1si\'amelll('
dcstill:l<la a pn'para ,iiI'''' II)TlIt •
clmicas, ficando o' ('OIl('L', sionnrio« oj,l'i·ratlo· :til di l'" lo
nos ('it:~d\)s diplomas ' mais ÚS MHrnint 'S ('(Indi('õl
(J

, ('S}H!('I:ll'S:

1." ll;ntl'ill' na cnixa gl'r.d d(' IIl'}Hl, ifos,
trinta (lias a eutltar da data d' ',I' 'lh ar:', l'Ol1\
:)0 000 ri'i:, import:llll'ia
da l':tIU'Ho ti ·finiti\
~. I A parell
dn 1If!il'in;l, \ tlllnda 11111I11!'! I
d" tlflit-in'l
illl

1'10

Ill'li

ti

p1"l () II,
<l,wlllia d
11 al'hit 1':ldll.
rll 1 • h '-

III'
'I

ti" }I'dol;
:! k ilo,rl'lllnlll'l

/

33!)

m r
)I I' II. IWO d .ver ,
dito ", lhe mandei passar
ê

1"

II

pr

v,

mim a signa.lo c s -llndo ('11m
.om "II \ 1'1>,.
julho II l!Jm. = EL HEI. =
I"

til

I'

gllla-

,
formalida-

1

roo

m previa
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3JO
I' proceda

As pc 'qui

'as

L"

qUI' 1111'for '111superiormente

'C1"IO

or-

denadas.

5.a Nilo ílectunr trabalho nocturno.
Pelo que mando .is anotoridados,
trihunaes, fun« .ionurios c mais pc soa' a 1111<'111 o conhecimcn to Ir l'stl' meu nl"ar:L competir, <ln' o cumprnm c guard nn t' o Inçum cumprir l' guardar tão inn-irnmcntc «omu 11'011, ,'L' ('ont(\m.
,'ão pagon direitos de ll1pJ"('ê po!' os 1\:10 d, \ 'I"
Jt~, por Iirm 'I.a (lo qU! clito \, lhe mnu.l. i }las,'al' li pr sente alvará, o qual vae pnr mim a 'signado 'sellado ('olll
o 'pilo das arma' rcncs I' «om (J d \'l'I']):I.
Dado no Pnço, cm tô dI julho dI' 1!)()(j,
1<:1.-1']'..1.

=

/<'1'1'/'1' i1'1/

João

f),o-,welaria

FI'(/I/r'(I

Pil/to

C((,~tlll(J

}J"W/I'IJ,

gml_l.a

d'tllado dos negocios da guma-Oirreçio

1I1'J1lrlição

icndc necessário píll' tcrmo multiplidnde
tIt' typoa div 'r
soa de rnço 'S de gl': o nctuulnu nte 'lllpn'glldo
111\l'OH titui<;:to das forragens dt'stin:lIlas :IOS solip. de, (lo to. rcito, li!
'cJ COlll pr: juizo ('I'OIlOllli('(I
l'olllplil':\<;:lo
HI'I'\'i\:o
11111
tambom l~OIll IIlHllif,'sta dt, v:llltag 'lll da hy"i 'lll hippi(' ;
Attc'n(l('lll!O
II <)111 todo.
OH fill'll,l('im,'nlo
(l'l'sln lInlu·
reza I! ti'ío a ('1\1'''0 da lIlIlIlIlÍl'n<;:to l1lilitar
a fill'ilid Illl'
ti ' ('()ltlltlllnil'I'~'(I!,S torna prl' ('I!l"lIH'lItll illjll tifil':I\'I'I:t
11á

(I

(1('

(0

I

i 'i<;lio

.

!lOS

t(llTlIginll.llti

1'('('IlI'tWH

Ilav('lIdo,!>(

Im'lH'

j

lllnito
('01')10 IlHllllallo
n
ill!lllflil'Íl'n(·ia fJlI:lntitatlv:I
da 1'11 (:fi o ,h, grau fi. ada no 1'(
glllalllcnto
da f'azPIHla Illilil:ll' ti. 1 (j I I' "(lIl\'ill,lo l' tll1)1'1('('('1'

01,)'(,

tl ·t ·rlllin:lI'.I!H's
csfol'(:o

animal

~lan(la

J'('('onht' ,ido

hll

,'il'lItifi('a

I'

II
1'0

l'm

qllanti,lll!ll's
1I1IallÍ!\ da

II

'Oll1}10

t'glllldo
IlIlÍlltltl"'%1\

il.'l"

da

1'lI<;'"

lIIaio!' 011 III II r
,Il)s 'l'vi'o;
dI' til' 1 ti outllhl'
{l

1:.,,1' helo I':l·)'('i '1111"
pl'o,'imo rUllll''',
'oh '('1'\ l' o l'''ninl':
./\8 I'Il1'iil
di' f'orragl'n::. li ('1'('0 pnr I I) (llip
('rllO d ' t J'(l' typo,
,tl IICllllin 11' (' Imo:
~1Il\

I'

cgllintl
A \'l'ia,
(\ \'nlla

~u 1101' ('('ntll,
:!~)pOI'

('

II lIl.

lO por 1'1 nto.
lilhu, 1~) por (' IItO.

I'

l\'ll,

til' C:\lllplllllt .
titllid: P01'

kl) l{) (l(

I,

,II'

II
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ompletal-u.luo
f>k.5 O de palha (1 trigo ou feno,
ndo
kilozrumm. s d stinados á. alim ntação c 1k,f> pnm
.ama.
\ l',tt:a d marcha
'rá con .tituida por f) kilogrnmma
de grau n: ~ p rc ntag ns _tabelecidas parn u ração normal, e por :3 kiloeranuua
d palha d trigo ou feno para
nlim 'ntill,'ã ,
~\ ra~~u) do m: 1101ll't1.
d cam punha t 'd o P .o total
(1, fi kilour.unm
' nu
guintos Jl rcentaeen

'*

.\ v ·ia, ;~~)por Ct nto.
, -vndu :W por cento,
FII\':I, :Z:) por I' ui I,

2\lilho
ou f

2()

p

r ('( nto.

c nnplet 1<11 COIII ~l kilogrntnmas

SI',
110

P

I'Il

de palha

de trico

aliment« " o,

( uan 1(1 cireum tanein
t chnicnm. nt
ju tif ·ada,
1'1 clam
111 nu tori :1'1)
upe rior para () nuum mto 'lllflntitath'o,
t mpornri I, (la I' \.'iIo normnl de grito,
})()(lt'l':'t
'I' permittidu
a di tribuic 10:lO
olip ele !la ra';: ()
ti ' grao ,lo III rchn II tl 1ll:1l10Urll ('01111'1 11I(la com li m('.10

normal
f' ), o

Pa!',
C>

-

e!c' p,tlh

rmlari.

onlt
}lIlLlictl

ti· tl'i"o

(!lI

f no,

d'e tado do n oeio da' uma - R partição (lo ahilll'lt,

im nto (ln
'O'uint:

nlletorida

I'H milita-

II

n, ,
do

J.

I :).8 t'

~Ol'

,

li.a

Ma-
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Esb'l confurm

o

dirootor

1· ..
' rie

No· 11

g r 1,

li

Porto,

•o

ECRETARI \ 1)'[ 'T.\DO
2:. DE

f"!)

no

~EGOCIO nA GUERRA

}':IE~IBRO DE 1906

o

01 DE~I

(1.' , ('ri<)

1-0rtrt.lo
• ccrtlaria

Sendo

: instrucç:

do for ':\ do

tI

d' lado dn o' godo. d., gumá - R"p,IrtiçJo do g.lhiul'lr

exercito

o

11m

<lo. mni

I'OSo~

~l m ntos

se torna a natodo o 111 sio ,

. idndt' d prOIIlO\ el-a - diffurulil-a por
nvolv onda 11:\ fil 'ir;t o zêlo • a mulução

}>l'lo -n-

de ti

1 G2 no

t ~(1Il

gac'lO

it

poli

moei ruo , evidente

_

envidndo
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Re ulamento geral da escolas para praça, de pret
CAPll'
EI ~'At)

D.lS

dl1fereotc

escol

LO 1
,'.01 • \

c cursos

livros

"
em que
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CAPITULO

Da escolns prlvatl. as

N,o 1;')

V

crie

II

dRS IIl1hlRd('s

e (,,,tnl>('l('

11II('lIlo'l

mltltnres
SECC;A() I

Organteução

Art. 4," As escola privativas da difli'l' .ntes unidade
estab lecim nto militare , iomprchvndem :
1 m curso de instrucção
,I m ntur ;
Tres
Art.

cursos d

conh -cim ntos militar

'S,

OS C1U'SOS de conhe .imento militares
:1.0:
(() "'un;o ele hauilitnçâo
para primeiro
cabo;
b) Cm 'o ri hubilitação para l'gllJldos ::;urg .ntos ;
c) Curso rle ltnbilitll\':lO para primeiro.
snravntos.
Art. li," O curso ele instruceão
,}nu mtnr
1':'1 prof
sado :
nu toda. ns unidade
indeft) .I.J1IS escolas orgnnisadas
p nd nt 'H, escolas pruticue de nrfilheri»,
'lI\':ll!al'ia I' infantcrin,
q 1I111111orcceb.uu rccrutns,
presidio mili tnr, d\'I)t)sito di ciplinur , cusns 11e rr-clu i'to !]It:lt' qn '1' outro c tauel('('im\'nlo
em qUI' () ministro Iln ~UI I'I'Il a nu 'tnI'Í \ j
b) Em 1'8('01:18 provi oria
l' IIlI)('!t'cilla
nu unida I,
aqnartelarlas
fl)l':t das s<'ll\ s cio ('01'flO I (' 110 d. tn\' \1llCIlto
d(' COIIIIll:IJlllo tlt' ollil'inl, <{lIand.) a <1111':\1';:10110
viço IlaO sl:ja illft'l'ÍIll' :l trinta <lia (' haja t) (·ll'IlU'lllu l\('Ct' lu'jOI:! para II I'!l. illO,
I," () I'n ino rio ('UI' <1 <ln iII tJ'IIl:C;rill .. 1"I1H )ltur
r:'L
mini tl'allo
110 l'pgillH'lltll
<1. 1'lwmll11'l'ia
('III doi grupo,
('O!l tituil!o
\1111 pclns )"':!I;:t 1111, ('Olllpalllda
(I~ a pll cl 01'
minl,iro
, otltJ'o pP):I' da ('Olll)lllllhins
dI' pOli!! !lI iro, dI
C'aminllOs III' 1'('1"1'0
d •• tt'I\Ig'I'npllÍ tas dl' ('011111>111111/\ - 110
l'cgilllt'lltll!!
<I • artilht'l'ia (II' (':llllp"lllln
pOI' grllpo (1 tI'
[),o

I

*

nu dila
gill\f'lllo
(lll h'('

talhll!>
IlO,

b:,tl'l'ias,

'no
I'

dI'

l'l'gim

l'lIllrOI'1I1

I'l gi1111'
II to

I

a

I'ompll

i~':li do

Ille

,I .. ''',\'nllill'in, por grll)ll

'11'1:1<ll'õ, , ('ollflll'll11 a 811a
c;lt'lldol'l~
,\lo)'
grupo
l!c
'1110 III infilllt"I'ia
\'111 tlinto

i<;lto; 110

l'OIll)HI
(!'t'

('IJlIlpanhi

"I'IIPO

<{Illlllt

uatalhot'
1J1l' o
('OIl1J Itl/l'l'l'lll
,
~ 2,° Nos grupos dI' Ill'lilhl"I'ia d\ glllll'lli .. i\o
('IIIII}l
lIhn,
IllpHllhillH OH baftorill
illlll'IH'lld('ntp
a lli tl'ÍllI~it; o
pOl' grupo
tia 1'1'111'/1' '111~ fl'l'qlll'lItlllll
('III' o dI iII lnl ,I: o (·lpllH'lltal'
PI'{, fl'illl
I III 11I11'1ll1lllÍIl ('0111 /I I Illl"
iç o II' óI Illlilll\tl, i (' n1\ 'l'ola
!Jl'(dil'a, pr itlio mi(J

I

L" "ric
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litar, depo ito di iciplinar e casas de reclusão, em harmonia .om o num 1'0 de praças matriculadas .
Art. 7." O CUl'bO' de habilitaçâo para prim ires cabos,
eundo '
prim iro sareentos serão professados cm toda' a unidad " ind p udcnt
\ ln quacsqucr estabelecilU ntos
m que o ministro da gucrra o dot rminc.
~ unico .... 'a couip.mhias de .ubsi t ncias
de quipag n
professado
O cur 'os d habilita)ito
para

II

D
til r

m

trJoul no ditr ront

\t-t. 12.0 A III tri 'ui
" Lrig t ri p 1\ rn

11

8

cursos

cur
.1 ' in tt'll!'~: () 1"111011mane Lo CPI', ao :di tarem- o

ORDEM DO EXERCITO

348

L" 'crie

N,· 15

nas fileiras do exercito, não aibam ler e escrever copiando,
regularmente,
trechos fac is, e as quatro opero çõ . de in-

teiros,
Art, 13,0 A matricula no curso d habilitaçào pnra primeiro cabos é obl'igntoria para os mancebo'
qll , por
occusião do seu alistam nto, saibam I r • c crcver copiando, r 'gulannente,
tr chos fac 'i , e as quatro "P .raçoe
de inteiros,
e bem n im par:t as pl'lwat:i <III' conclunm o
curso de instrucçâo (II meutnr.
unico, Os mancebo
qtH', por occu i: o (10 eu ali tament», aproa mtarem e I tidao d e: .ame de in truc '110 primnria, 2,° grau, c os quc, nüo apresentando
"II ccrtid!
"
pl'o\'urt'1ll po suir a habilita~õe8 qu' .onstitu nu a parle
geral do pl'lIgmltlmtl (lo curso dI' hau:lilil~'ao para prim i1'08 cabos,
serão di peu 'ado da matricu!u n'c te CUI' II,
ArL 14,0 liam os t,~·itll
do artigo uuterior, o t '11 nt
coronel
mundarú
formular
diarium -nte umu r ·ln~,o tIo
manC('U08
ali tudos, que er:í ontrcgue
nu dire '101' da
cola, (pIe j untament
com o prof,
8tH"
do lUI' I) d
habilita<;f[o plll'a prinu irus at'g'I'ntu • primeiro C\),0 , os
irA tiUl'CI' si\'lIllltml' ('.·l\lIlill<lIH\O, da ,iticando
ti nu
tI'

*

I,

gr'upo
('gUilltllS:
) ," 1'I';lI:a8 (pIe cll"'Il:1I 1I11ltl'iclIlal'

tl'u('l,'ao (,Iem
2," PJ'a~1I
lita~; () jlllra
:Lo Pr:l~n

no

~

nu

III' O 11 in-

II tal' ;

(!lI' (l("':llIl lJIatl'ilulm'no CIII' o ti
Pl'illll'il'O
l'auo j
qll('
lIU
t '11110
(lo , IIllico elo nrtiO'()
\Ii IH'II lI(las <ln 1'1' 'q 11l'lll'ia dos doi
'III' () ,
Illli

'o,

(','alll!', () din dI)!' dI
110 nllllllllo
t'onf'ol'lIl
li elat '11 '11tl' 'oroll I ulIla 1 ,lu I u nu1\111111110 I' ':lIl1inllll{
• d. 1)11 I Ol! t

IlIlhili t:t~õ ' "I'I'i til'lula
C11l•
l'ilO 11l1I)élll
I'l',p di"1l dll lino II lIIatl'it'ltla,
d \'('lIdo 11,1 1Il

fi

\'1' III

matl'il'1I11c1o
do t'o!'})!),

IH'iulI.llo
filll

(,1Il

oh

(le

(I'

'I'\'a ... 10
Pllblil'lIt1n

()

'III'
11111 tl'Í

'U
I 111qu C r III
'III 1111or 1 Ul
li,

IItn

•

1 :),0 lo' f,l 1Iltali,'n
II 1l1lllril'II1n
no l'UI' o
trll('<; o, ( 11'111'ltllIl' U ti • ltaLilttat;1 (I P 11',1 pI'illl
1,° J~ i'I':lt;1I dI pr'( d" . 'I't'ito IlO • )
~
)l1'iI\':t
ti, 1'1'\'( d. 'Illrel
:L o A praça lia n' 1 I'\'n,
, III.'i 'o, I'am fi adllli ,I" :1 IIlllllÍ 'III, dn }lI' ,
I'! f '1"
ti pI"
IIt' mIl '0, 110 ('III' u (I h bilill'
'dJO , cl \ t'l'l o ,'lla pro\' li', 1 ( I' UI i d·
l\rl.

1<1.0

l'''lIida!lo

I',lll

prOL' (1 '1':'1 .i llIatl'il'llla
itil'tl ': o,
clltrcgal':Í:1O
lIleril'1l l' lIollli IIli I do

):W

huLi-

I'

1.' crie
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endo iuda n adrnis ão ~1. matricula nos
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o

limitada

p la cal acidade da
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§ unico. Os alumnos poderão desistir da fr qu n ia nos
cursos cm que a matricula é facultativa, faz ndo a c 11veniente declaração ao director da scola
d v ndo a deaistencia ser publicada na ordem do corpo.
Art. 20.0 Nas scola ti guidam nte d ignadas s rlÍ facultativa a matricula nos curso d habilitação par,
gundos c prim iro sarg ntos :
1.o Ás praças do d posito disciplinar na scola do corp
de infanteria aquart lado m Elvas;
2.0 Ás praça
das ompanhias
do ubsi t n ia
d
equipag ns, dos quadros do PI' sidio militar
reclusão, nas
scola dos corpos qll
proximos dos seus quart is.
3.° om re peito ás de ilarnc..õ s apr sentadas p 'Ia praças d quc trata c t artigo proo d r- -ha conform o ~
4. o elo artigo 1 ,o
I!: '\',\0 ITI

Do pessoal encarregado da direoQiio o nsino
Art. 2 L.o
P ss ai nearr .gado, -m cndu
c la, d;
direcção
nino,
,n\. o sl!guinle:
m director;
Um professor do 'urso
habilitação
parn prim 'iro
cabos;
Um pr ~ fi 01' do curso de hahilita)l ti para prnuerro
sarg ntos ;
Um profesacr auxiliar pl\l'l\ o .urso de IlIIbilitns' o p.1'I\
prim iro cubo ;
'I'nntos pr(lf'L~ 801'( s nu: ilinr 's (JlII\1ll()~ O, gruJlu Cl1\ qu
fur profes ado O 'UI'tHI dll in8lrlll',ào
.lem 'lIt. 1"
Os monitor B que (I dit' '('tlll' julgue indi~p·n :twi plll'.
O 'l\l' 'o d in~trucI:ito
I l1\ '"tal'
lh· habilita ao para
prim iro
'Ilhos, 1I)ll'ovcit nllo, tlinto quanto pu h pi,
alumnos mlli 1\ ptos parlL u (. ll'cic!o d'l' :t fUIll'~'i'I 1111\
801U pl'l'juizo do \'lIsil\O qUll l' tin'l'l'!Il I' l'l!L mio.
§}.o
T1\ l',
01 do l' 'gillll'ntll
(1 (l1g('lIh 'ria h \' I':L
mais um profcs 01' pU1'I\ o {'lU'S ,I mental' dI' l'Ofl trll ~õ B.
§ 2,0 Nas ('OIllPllllhiIlS
ual da indl'p 'lldl'u!'
r<'l'l;
dl\' cul L fiClIl'1Í Il cargo do, l'Ol1\llllllHlllut
tivo ,

a

(I

I

* :L

o

No

'stllhe ltH'inH'lllo

('111 qUt'

ur o de in Irul')1
,IClIll'lltnr,
}ll'rtcllc rl\.: tll\~ c culu praticas
o

I)

IIp

1\11

/1<,' o 110 'II illo
pr sidi(J militar '\o I'

Il

fi

l'idi

].' Serie
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P ctivo segundo
ommandante,
no hospital militar p .rmancnt
do Iorto ao ub-dir .ctor
no d posito disciplinar
casa d r clu L o 1\08 !"l'sp'e tivo commandant s.
Art. 22.0 O dir -ctor da scola s rá um capitão habilitado .om o 'UI" o da arma c num ado P lo r spectivo commandnnt
do CUI·pO.
)) 1.0 l'a falta d
apitão hnbilitado
oro o 'urso da
arma, será nom -adu o t n nt
mai antigo devidamente
lt, hilitado.

ii d,ilit/utlJ ,() curso I'r/I.
do do til 'Illll nto , nu: i-
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Art.
moiros

2;:>,0 O profe SOl' do curso d habilitação pal'a prisargento
será um official ubalterno,
e na sua
falt« um aspirante
a ofikial, prim iro arg nto cadet ou
prim -iro sargento habilitado
com o curso da .scola centrai, proposto pelo dir .etor
nomeado pelo connnundaute
do COl'pJ, tendo a seu t'/lrgo, alem da rcgencia
(1'(; te
curso, o ensino das alínea' b), e) o f) do cm o de habilitação

para s gundos

snrg mtos.

u

§ 1.0 O professor

do curso elementar
construcçõ
será um oflieial subnltcrno, nomeado em ideuticas ('olldi~() a.
§ 2,0 Os professores (lo C\lI'~O (lu enf irm 'iro,
'rão 08
dois subalterno
da companhia dI snude COll1p tindo 1\ distribuição elo serviço ao respectivo couunnnduntc.
Ar], 20,0 O profe sol' auxiliar para o curso !lll II, bilitação para prim iro cabos l:iCI'lí. um S( gundo arg' mto habilitado COIU o curso da
'ola (' nitral, ou, 11M O hav -ndo ,
com o curo de hubilitaçã» para primeiros sargento , JlI'O'
posto pelo dir ictor (la 'c(,la 110m ado P ,lo couuunndant
do corpo, O será
ncarrcgado
tI 'oél<lju\'lll' na r 'ól'll 'ia do
cur o de habilitnçâo para primcirus cubc o r' lH' tivo professor, de coadjuvar o profe !l01' do CIII' o dp ltabilita~1 o
'lj

para pl'im il'os argl'lltq
nl) CIl illO da Hlin 'a./
!lo CUI' o
do habilitn«;ãn
para
t:gulHlo
aI g'1'llto,
nllllllllt!ut
do
cu. ino da parti . p ·<.!ial do 'UI' () de haLilitll). o p l'll pl'im il'OS cabos,
unico, O 'I'\'i~(),l'Ol1l0 ('Ollllju\"llltt', (i' st, prof,· UI'
lluxili!\l' cni rl·gulado }ll'lo ,Iil't'cll)ol' ela I' eola,
Art, :n,o O )lt'ofe OI'C :til ili:u'
ti tin .do fi n' nc~a do CUI' (J de ill trllc)ão ·101I1l'11tal' l'ri u pl'o)'o to P lo
ilu' .!'lo r da c ('ola c 1l01ll1'IlI!U I' ·10 COIllIll:II11llllt
,lo I' rp
ilo entro
O!! Jl~illl iro snrg( ntll (Ia ·olllpunl.ill,
(' qUIldrõl'!! ou "at 1'111 U' <{II
l'OIllI'Õ('
clld l 11111 110 rl'Ujl
li Cjllll C rei 'rcm os ~~ 1,0 c ~,o (lo . I'tign (j,O

*

~ unico, N
SIlS

ue

1'\lI'lu ilo

(colu
o

prntil'Il,

pruf'

or's

(h'pu ito di l'ipll1lll'
'ndo
111' \J
11 iII trtl\'~ O
tlllo p lo l' P 'di ()
til-

lt·111tmtu I' a r o UI' 7 nto nu11l
maudall tes,
Art. 2 ,0 O~ '1'\'i)(ls (1· (Iir(' tor • PI'O!'
lus,
L 1lI li 1111 ()
prllf,~
orl' liuxililll"t'

uerauo

colllo de
gi to ti mMricula,

uu

io

COllllJli

AI'L :!~I.U () uirl'ctol'

uu

8p'l'inl

'
'

escul"

'llIouitUI"C

sado!! tI tud (I 'r\'içu
toriur, COIllO tal (,11\ iii do
I' guiam
IIto
mi para o
r\'içu Ue) corp
do
durante o tempo I ctivo,
110 p riudu
r
nt

110
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dos alumnos;
informal' o commandante
elo corpo dos progressos da instrncção ; propc r a sub tituiçào dos profceaores, justificando
a proposta;
propor ns alterações utei ao
dcsenvolvim
nto da instrucção
e ao m lhoram nto da
cola; verificar o estado do mat erial da 'cola
da bibliotheca, e promover o seu con crto ou sub tituição ; c conferir, emfirn, a ixactidão dos mappas c 1'0 Ti'tos
coo
lar B.
§ unico.
o fim de cada anno lectivo, formularão tambem um relatorio pam C1' enviado no dir ctor g '1':\1 do
serviço da armn, acompanhado
do mappa (lo I' ssultndo final elos xam li, devendo o commandunto
(lo COI'pO infor
mar () que S(I lhe ollerec r sobre () li sumpto.
rclatorio
do commandant
da companhia de saude
rá enviado :i.
G." r partição da sccr taria da guerra,
Est rclntorio, b nu
como OH relatorios do director
gel'a H do
rviço da nrma
com os mappns ti aprov itnm nto, s 'mo publicado'
em
ord m do
.rcito.
Art. :33.0
prof ssorcs (r- -m a I' -spunsnhilidud
do nsino
da disciplina !lUS aulas (. trabalhos prnticos, !{lH' lhe
forem rcspectivnm 'I!lO confindos, Assistir! o a todn :IS lições tlieori 'IIS e prnticas, 1'.' -cutando c fn('II!1o vx eutnr
Oil J'espc ,tivo!! progl'lllll1lH\
i fOl'llIl1l11l'ão (' II :-igllllr: o o
mappns que lhes for 'Ilt HII!ll'1'iOI'IIl('lltl' t'. igiclos.
§ 1lllico. Os monitor's
eoa(lj\l\'lll'ão
os )11'01'(' son
('111
todos os scrvic:os ('on nados IÍ Sltli I' 'H)l(lll. abilic1adc, (' ;'\'1'<1 )
nt'a n'l'gadoll da líllllwza da l110bília
('a n di~ uula.
SEC' '\()

Da oonetituiQã.o

Art. :1.1.°
8l'''uinh

\'

dos ourso

CUI'SO de il\stnu'ç:to

,I 'men(al'

('01\

(:tI'li

<10

:

II) L 'itu1':l r 'gulm' de> tl'el·ho. fm'pi
m lino im)ll'
o
ou lllllnUSl'riptu 1'011\ (·alligl·:tphia ndgltl' j
lJ) ESl'revPI', ('opiall(lo dI mo(lo II'giwl, tI' ,(,lto fn'
,1)
livI'o de le,jtura 1I()optado j
c) Lpr I l' ('I'e\' ')' nUI1l 'l'o int .iro:! /lt
i.LI 'II ri
ri) (~lIlltl'()
!lI' 'ril~õI
cl illt(·iJ'OB C'OIlI llUI1I<'rO ,1
('OS algarislIlo
.
Art. ;~;).<1 () ('111' o dI' ll11hilitn :to pl1ra p1'il1lriro
'!ll,,)
Cllll1pr ·hl'ndl'r
IIll1a parI'
gPI'/ll ( out1'll t pc illl.
A padl • I' I (>rlí Jl ('gtlint(':
a) L~I'col'r nt lIl<'ntll ulIllivJ'o impI"
OH J11IlIlU I'iptll;
I

(l
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f) Noções de legislação, administração
e .cripturnção
militar,
Art. 37,0
cur o d habilitação para primeiro
arg ntos comprehend
.rA :
a) Noço s d grnmmatiea portugu za;
b) Arithm tica pratica;
c) Noções praticas de g om .tria
d s nlio Iinc: 1';
d) Noções gera
tIl g ographia, .horographin
IIi toria de Portugal;
(') EI m nto de topographin. Leitura de carta
avnlinçitn de dist ancias.
f) No~õcs c1 lcgislll~ão, administrnção
e :5Cl'iptlll'll<' o
militar;
g) "IOçO ~ de hygi in militar
COIOlli 1.
§ unico. Na engcnhcrin, nrtilh 'ria . cavnllaria o CUI' O
compreh md 'rA ainda noçoes gera s dI' hippologia.
Art. :3K,O O ('III'SO .1 'mental' de construeçõ
meinlmente pratico,
cd prof ss: do em li~oc th 'Ol'it':\ , trahalho praticos (1 vi itn tlll \ ludo, .ompreh md ndo :
1, o LiçOl" theorien
a) 'I'opographiu ;
b) .l\[:H'hil1:1s;
c) M:ltl'ri:1 'S tl
d) Tl'nbaJlIO. II
e)
uurt ,i ;
f) Ll'gislól<;:LO obr: con tI'IIC)Õ'
militnrcs.
2,° Trau, lho prnticos :
a) Levantam nto ;
b) D \ l'nho d ('un lI'tI<'('õ(' ;
c) I'~lI/lio (Ie 11WIPI'ia' <l (',m lt'uc~í\o j
ti) Estillllltiv/ls
Or~nlllt'nto
e) Contahilidatlt
(III olml,
3,0 Vi iln do ' tudo:
a) Visitas a IO('Ill' du '.·plora\,l\o, PI" plU'lÇio ' fnlllic
d mal 'riu
(Ie ('on trll '\,ão '
b) Vi itll a ohl'l ;
c) Visita
II '(liti 'io
militaI"',
Art, 3!l." O CUI' o d' 'lIfl'Tmeil'O,
I'I'"il\(1 cm d i
II'
nos, ('omp,'phl'IHll.l
,'m ('luta al1U() IImll pa1'lt ' 1'111 ' 11m
}llll'le CfllH'(Oi:tI, t lido aI '111 ,ris o o }ll'illl ir" !I 11Ill' lllll
parlo militai'"
No prillll'il'u 1I11no, II partI' g nd 'militaI'
uns mat riu qUI ,'011 titll III Il pllrt g r I l'
curso d,' haLilitlll,'i\.o plll'll prilllt.iro I'lIbo,
No Cglllldll anilO, ti p' rl~ ""l'lIl ('Otl tllr d lllllt ri li

I~,('

L" ' rie
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1;'

eur O d . habilitaçl o para ogundos ,31'0' utos indicadas nas
alínea a), li), c), ri) I).
A }l. rt
•.p eial do' -ur o d enf 1'111 .iros con tartL das
mat -ria iudicad
no programma
r spectivo,
divididas
pelo dois anilo do CHr o .
. J. '~Ào rI

ng nheria,
• rg into abrir:lllo
rrninundo no ultimo ti • fev
m ntar de ion truc 'ã com
tindnrá
111:~ 1 ti mHr~o do

iniciativa

o CUI'. o
primeiro
r( iro seçllrá no
uuno 1,0

'ja ord propria ou

:i

nl e
nrio, e~du forma tura do r •

tra rdin rio, não

mmand nte de-
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Art. 44,0 Ao alumno dos <'UI'SOS do habilitaçlto para argontos, do curso elementar dI' conatrucçõe
UH do d
cnfermeiros,
nomeado para H .rviço xtcrior d dura ':10 uperior a uma scmnnn, enviará o prof SOl', ao sabbados,
nota das lições dadas durant
a S imnna.
§ 1.0 Quando o alumno regres ar 110 corpo,
r lh ·hão
explicadas pelo profe or, o II horas differ nt s dn da nula,
quaosqllcr duvida quo 110 possa ter, dei nuinnndc-s
m
ord m os dias e hora nn que c 'tllS cxpli 'a~'() terão legar.
§ 2,0 Se o alumno f r d s mp inhur
rviço d dUl'a~, o
superior a um mel. cm localidad
ond ' leccion -m os
cursos de habilitu 'ÜO para snrgcnto , cl verA fr 'fjU\'1lt/lI' ,IS
r spectivns

aulas,

]1111'(1.

(l

que H' :lpr 'Hl'lltad

:10

dir

itor

da escola loca! 'um a guia de trnn fer meia (inor] lo n.? 1),
passada pelo director da "ola a que o alumno pCI'( me 'r,
~ :3,0 Quando r 'IF ssar ao ('OI'PO, d -v 'r:í. li 'I' «nviadu
a l' (p, uma guia de trnnsferencin
pn sndn na .scolu <ln
frcqu 'lltOIl ('xtl'aol'din:tl'ialll
'llt',
110 verso
d'l't'1l glli
p mencionarão
/lS faltns (' tiS provAs qu' (i\' 't' cindo, com
a r spectivl\
Ilvnlia~ao,
a fim (I, (\l(lo 1'('1' l' 'gi (ado !lO livl'o

de fl't'qu !lcin,
AI't. 'f[>,O Os IlIUIllIlCl!l c1o~ ('111'1108 el(' Iwuilitn!.': o }Inrn
sargentos,
T)('l'tcnc('ntt'R a ('OlllIHlllhins,
I' 'qlllllhõ,'
ou bllt.rias, u:ltalho,.'s, gl'l'IlO
(II'
''''!tladro,'s
011 hnflorin, III' tacndm; cm locnlid:ldcs ('111 qlt 0, nH'SIIlo l'III' o II: (. l:imn
I CCiOIlIUlos, 1;1'1'10 collo(,:tlloR lia I~d(! dlls 'orl'0~, llOS limites dos quadros, qUlllHlo nl () haja pl"l-jui o p:1I'a o, 'I'\'iço,
HII
hOIlVI'I'
algulll oflil'ial 011 aspil'llnt
a ofJit'ial 1)11
pl'l'l!tt. \'Ollllltlll'inllH'lltl'
:t t,,'l'lit'HI'
II, lIIa(pl'ia
(lo l'III' o,
prol'ct!
l' l' ha ('OIllO no IlI,til,"1) Ilnt('riol',
Illatl'il,tlllltlc!U' fi a
pl'a~'H!l na (~cll' elo ('01')10, ondl\ ir: o fuI. I' I' "1I1ll " O oflil'ial
01\ IlRpil'llntl'
'('I'à di IH'n~ll<l() do (,l'vi~'() ti I' ('ala fi''1'1l til
10cIllidllCle clllrnlltll o )I('riodo Il'l'tivo,
'
\llli('o, QUlllldo HÃO I!l'jn }lOS. i\' ,I prol'cd I', t !lI) lt'l'mos d'l' h :trticro
ruil'·sp-hll
() di 1'0 (o 111111111 dor,
Art, ,W," AR PI'UI'II dll cOlllpllnhill
de :11111 (pll' 11011,"ercm el' matl'il'1I11l1'1110 I'ursu d\' cnf'tlrllll iru II (' ,I( h '1Il
f(irll
da "jdndt
di Li 1,011, d( \,Plll )la 1'111' li 111'1' (ai' r\'i\'
no !to. pital llIilital' III rmatll'lItl' cl't, ta ('idade, I' ('olh lido
ás FIliaM ant 'l'jOI'I'
itHa~(lI' Cjllllllclo III t 11"11111 IIpru\'1 i-

*

I

(I

tamento,

Art. 17,u (lunndo
o nlllllllloS do l'HI' () di hnbilitll\,l1o
}ll\l'Il sarw'nt
fOJ"('1lI 1t':llIsfl'ril!oll dI \'nt'IHl,
'n~ (Il\'i tln,
('om os Ilm'lIlIl IIto li, tl'illl fl'I'I'IICill, 1\ "uill 1II01h,lo 11,° I),
a sigllllda pelo diI (ctOI' dn t' colu
I'llhri '1111n pi Iii (I m-
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mandante elo corpo, a fim de poderem continuar o curso
na scola do corpo onde vão s rvir.
s uni o. <'ào suo }l rmittida trnn ·fcr nelas d matricula
do iurso de habilitn 'ão para primeiro
arg ntos, do c 1'po' da div rsn arma para a 'cola do rcgim mto ele euzenhcriu nem <l' stn pam ns d'aqu 11, ,
Art. 4.
A nvuliaç. II da prova escol are. , til oricas ou
pratica.', durante a frequencia do cursos, (o. xpressa em
vulcres, c mareadu 110 l'l'gi Lo cllmp tente com :t seguinte
.U

quivalenciu

D' O a

:

'* -

mano

f) a !l -- 1111 dio '1'1 •
I ' IO 1\ 14
II flici
II t
1) \ 1;, a 1 i-li ln •
DI I n ~ ) - optam
ArL. 4!J,o \ 1\1, rtnrn, encerramento
( intcl'l'lljJC;ito
dos
'lIl' () li mau-i '11111, frl'CJII( ncia 1108 alunmo
( a 1I\'lIliIlÇitO
da provlI.
r 'gi tadn 110 li"1'1I dI' f'1'I'IIll 'lwia (mo1)

d slo

11.0

~).

:l~ (.AO "II
Dos examos
CI'

n

publico , e fl'ito!o1p rant judo artigo ~)fi.O d'est regulaI)

in tnH'~':I<lelementar c do
iro cnbu {'lIi'('f 11111' se-hão

III'illl eir )
ntar m
rti<lõ

cnh
d

I

n 1'''('11 to q u
" I'al (1,' sec-
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subalterno
com o curso da arma, nom ado p lo connnandante elo corpo;
d) Para o curso lcmentar d con trucçõc : o dir tor
da escola, o prof s or do curao , 11m oflicial
ubult mo
do regim nto de cng nheria, nomeado P lo commundant
j
) Para o curso d nfcrmciros : para o primeiro anuo,
o communduntc
da companhia d saudo, o offícial .ubulterno, profes or da parte espe .ial,
o cup .llão do ho pital militar permanente
de Li boa, professor da parte g rnl ; pAra o segundo anno, o ('0Il111H\lHlant' ela companhia
os doi prof 'HSOI'f'S do ('UI'I:iO.
$i 1." Nas unidad s d '!)tlll'ndall pCrmllll -ntcm .nte, '111
qu ap('IHHI fOI' regido o curso d hlLbditll~'lO para primeiros cabos, u jury ó composto po\" um capitão, um subalterno
o professor do curso.
§ ::l.O \n l'OI'fIOS d infaut riu onde lw.ia -xames do
curso do hnbililll<;lLo pam primeiro
li I' ~ -uto
:l 1\" concorram pr:lI;as (I 'ng nhcrin, ilrtilh ria ou ,tl\'1l1111l'in poderá s r nA"gn~A'ado :lO jury IIIll ulli 'illl d. cuvnllnria pll1'l1.
UI:!intel'l'oglll' IwlJl'( hippologin.
Al't. r 7." o C'_ am 'li tlOI:! '1ll':!OS (1l' instl'IIC ':~O 1,11'111-1)·
Illr c ti ' hnuilil1u:ao pal"ll prillll'il'os
('llhoM, . \,~IItHl() , t Jll'ilU ,iro::; !llll'gcnloH,
(l o tlOH CllrbOt! elt'nl 'nllll" 11, e(ln tru'\1I
de 'nfel'lll 'irol'! ('()lIIpr 'lll'll!km duas pari' , lIlua uml I'
011 II":l (s('ri pt/\.
l,u '(lI:! elll' o tl· insll'u '\,i\.o ,1t'llH'l1llu'
dI' ltahilitn~':o }Iam prillJ('il'ot:l (':lhos, () I' :llll' dll cad:t allllllno
II: v
durarA IlIlIi d" 11111:\ !tora, !li\'idi(lo () t '1111'0 1'[1111'01'111 o
jlll")" cllh'IHl('I',
pela
duas partes do llH' 1110 I ·/1111" d, .
vendo 1\ }lIII'It' (' t'l"ipt:l \'l'I'. ai' 110 !,I'ilJl('irn ohn' li ali·
II /IS II) <! ti) ,lo }l1""'1"11l1l1t1l\ r' p 'di\'o, t' dI V 'lIdo 110
,.
'1I1Hlo,a p:lI~t , oral \'\'1' III' ohl'l II dtla
partI' t III (1'1\' ,
('111"1'0 ' t11\'ldltlo, ' II parti "(l'i!'lIL
olm':I
alin
:\8 r.)
(') do pl"ogralllllln fi' p"di\"o.
~ :!." ,'I) ('til' o ti' habilitllt;.
ptll'a
(,~IlIHlu
111'15'lItl)
a }lart
'~'riptl\ dlll'/m'l 111111hora 1 III ,i I, I Vi r ,lI'li
0Lr a prlltH'a (!ll dI l'iplillll
illllil'llllll
II/I Hlilll'lI II !liorlll ,1UI'II' L UIll
<'tIHlo ), II) (, J) dll artigo :lfi.u; li parI
hora '('olllpl'I·llI'lltl('l'li
))( r 'ullllI
ohrl' II (Ii\
tli
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con trucçêes,

fi

pari
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cripta du l'lll';\. tr
hora c ver ·ará. obr a labora ·1\0 do
orçam nto d um: obra d reparação ordiuaria,
endo dada ns medidas
O' rae
II'
'crie d pr ~'o ; a part
oral durnrá tre: quarto d hora e n'clla
rr o interroga-

do

(). alnwno'

ohr

toda
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dir ctor dn
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comp tcnt
publi 'I\~I o n
c tiver m em qualquer servire
mtin 1.10, 1':0 d' II <liCUI'

•

.l'pU

1'11
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Da caaa da e cola e seu matoríu!

cola d sv rfl.

r, quanto

possível,

r
]
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ntô por 1

III

itro

, com a

nvernida cinco paI tes
chorogrnphien
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do paia, escala '/1110111111, qn compreh nela !l. localidade do
quartel o seus arredores;
1 xeiuplnr da carta itinerariu d Portugal
laborada
pelo s irviço do estado maior;
1 xom piar da col! cçào das cartas dos nrr dor s d
Lisboa, do serviço do
tudo maior, escala '/!UilOO;
1 coll 'CÇl~O de quadros pari stacs para o . tudo d anatomia.
Os instrumentos
pl'C 'iso para o en ino d topo ....
rnphia,
COnfOI'l110 () progrnmma
(los cursos ;
1 .i()~O (h· peso
III ·di(las ;
1 collecção <lu solides g'(,()lllctrit,()s j
1 blllan~'a or.liuaria, 1 bnlunça decimal
bulun ''l 1'0angular,

outr

um oval

m

('1)11)-

II
•r tlpO

pur/\

o

I II

ino d

;JG7

ia trucção elem ntr r ou quae 'qu r outra ne . 'idades do
en ino o ' iair nu a quuntidr de dos artieos acima m mcionndo , 1l 1"01'11 c r ii . ola, poderü : l' :lugm ntada, devendo os conuuunduntas
do corpo ju tilicar as requisi~õ do adi u qu fiz 'r .m nu t .rmos d't
pnrugrapho.
1.1 ('\()

D bibliothcco.

Art. Ii ,o Pnra u. o 110 ollicine
dn »1'1\1':1 de pI'
hav !'Ii junto d
ndn
'ola uma bihlioth cu d livro
jorrn (' de
i ucia: militar
011 ele outro rumo de .onh .
.im ntos que form 111 I' ri' do 'UI' o r gido lia me 'rua
cola,
.Iunto d ~ cola ela compnnhin
de nud fi rã.
orglllli !lel lima bibliothecu tlH livro c jornaes
medicas.
GH.O O profe

Cll nCIlI

do l'UI' II li· hnhilitucão pura prio bibliothecnr io , tendo purn
coadjuvar um primeiro cubo, iIII PI dido u'e
, ' rviço ,
~ 1,0 Na companhia
ele audc, () Lluliotlt 'l'H!'io K 'I"i. UIll
do. pro~' 01'
do 'IU' o d Ilf rm ·iro , !l111TI ado li ·10 di·
r ctor da . cola,
Art.

miro

:lrg nto.

01'

1';\

f)

ou ,lntnno I' II ,lo '111 C)lH\l1 (111I'r
I
Lil,liutltl'('I\,
Cl'á prum'lu () IIIHI\'l'I' l'Olllllll't"ola,
11110 III i t 'I',
pro\'i-
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Dos fundos eeoolarcs

Al't. 72.0 O fundo csp zcinl das escola será coustítuido .
1.0 Pelo producto (lo espolio elos desertor .s, quando tenham credito;
2.0 Peln importnncia
do pret e pito (las prll~IlS de 1.a
classe, c do prct, do equivalentc
cm dinheiro da I'IH;aU (10
pão, c da importanciu
da consiguuçào
pal'l\ l':\Jll'11O dn
prllças do :Z." ela. " quando umn
' OU!!':I
tejam
nu ntc
·11(10 II impm-tuuciu
l"lêltivêI:lO
(lin
d
auseuciu ;
13." P lo prelo
p:w elas pl'/I~H~ de l.a clna \ l' 1'1'1'1,
equivalente
da I'<lção <I II pão, l: unportuncin
ela con i rnaçào pnr:t rancho (III pl':I)a d i. ela u :

b)
c)

o

1 • I:; rie
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róis sem nuctorisação da direcção geral do serviço da arma,
a qual também 6 indisp nsavel para a acqui i~ão do livros
qn flfio tratem de sciencia' militai' ,geogl'aphia
ou historia,
CAPl'rULO

na C'~('ola ('C'ntral

III
dI' I'H\rgC'nto~

SECÇo\O J

Fim do. esoola

Art. 7 ." A escola central d sargentos é destinada I\.
habilitnr os sargentos pal'a o posto de sargento ajudante I
para poderem seguidam nte nscondcr a oflicia H p:l 1'<\ a
armas do oavullnria e infuntcria,
)lnl'll. o corpo de III·
moxarifes
d engenheria
c .u-tilhorin , e orá orguni :I<la
junto (la scula pratica de infunteria,
.on itituindo n seu
pessoal uma companhia su] itn a r('gim '1\ sspccial
harmonico com os fins da MU!\ organiHn~1 o.
SEC~'AO Il

Da matrioula

Art. 7H,O A uiutricula B l'Ií volunuu-ia para o prim ro
I
cadete o primeiros 1Il1l'gt!lItos gl'lllllllldos, cadct
e plll'll os primeiro l' liCglllHlos ureuntos habilitado
com
o curso de hubilitncão pam )lI'illll-'irOIl Sllrg nto ou ('0111 o
curso de im tru('~ão militar
da renl ('a l\ pia d( Li huI\.
qu , para es I fim, houverem obtido permi !to 110 termo
sargentos

o

o

d'e te rogulumeuto.

Art,

~()," O num 1'0
cio nlumno qll , alllll do
(,~lIl1do II IIi\' 'I"a IIrlllll, pO\h'rão
I' admittidos :\ IlIlltl'ielllll, s rll o
1<~nKcllh('ria, doi ;
Artilhorill,
cl\vallul'ia C infanlt'l'ill,
para cnda nrlll , UII\
IlUIll 1'0 igulIl á m{,eJill da VII 'II d ILrgcllto IIj\lIll1l1t <1u·
rante os ultimo ('inco I\lIno , allglJl IItatlo, (pIando lIluit 1
de f>() por l'ellto,
§ unico, O mini tI'O da gUI rr Ldctt'rmilllu'llllllllllnlm
IIt I
III harmonia
I'om II!! II' '( i(IILt!(, provl\\'1 i do n crut
ln IIto do
quadro
dos ()fli('ilL! (a r grn fi lI<ln pr
dcntellwnt
I
I num
1'0 do 8I1r~lllt() , por IIrmn , qu
annu !t. ,tivo
guint podor!o IIIlLtricular e n
('<II
ntI' I, public mIo ' 11 d ui I () onjulI tam nt
com n qu
tomar para
x cuçito do di po to nos artigo 2. u, tO

cad<'t

,
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como applieados
no ui timo trien uio considcrudo
para
aquclla avalia(;lto.
AI't. 3." Eíf ctuada 11. matricula, fi fr (!lI .ncin é obrigateria, nos termos do nrtig» 1D." c s 'U paragl'apho (lo }Jnsente rcgulam nto. Os ulumnos que d -sistirem r -colh 'I'i\o
immcdiatnmonte
ao corpo a que l' 'I tcncercm.
Art, < 4. o O curso da ct:it'ula i:i !'ôÍ profcesado nn UIlI 1111110
lectivo.
Art. 8:>.0 O tempo pa sado 111\ frequencin (la me, ma
cola scrú ('omddcrado
como de serviço rcgim mtal, p:tl'a
elleito d • veucim .utos.

Do possoal

encarr

gado do. dírccçào

Art. 'a." o p' .oul incumbido
c cola central serú () cgllintl':
l 1Il directo I';
'1'1", profes 01'\'".
Ar]. Hi." O director

I'l COlDl'Cll

.gulllw'nt

\1) director
'lU

e ensino

da <1il'c('~1io Ij

('11 -iII!)

\1.
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Attribulçõcs

do pcssoal

a !l0I11C apara c t

v
Do
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b)
c)
d)
e)

§ 2,°
sivel a
a)

b)
(.)
cI)

e)
f)

apparclhos de t legrnphia e tcl phonia mprcgados no cxercito ;
Elementos de topogrnphia ;
Elementos de itl't militar;
Elementos do fOl'tificIH:ao ;
Noçõ s de hygi .ne militar.
A'd lir;õcs pratica,
que ncompanharâo
quanto 1'0
th oricas, compr h nd 1'1\0:
'l'rabarhos topogl'uphicos
110 t ri' no
d
Ilho topogrnphieo j
l 'o do appar lhos de tcl gr!lplda I' tel 'phoni,
I11pl''gados no eXI'1' iito ;
Trnbu! hos do fortifil!ll~'â() ;
R ':;olu!;:1O de probl 'Illati dB 'r\'iço em campanha;
Duns liC;(jl's semana s do l'8grimll;
l ma liçl\o 8 manal ti gymnusticn,
E (',\0

vr

Duração e rogimen do curso
, 1 nuina

prntic 8
nntificudo

pratien
r\'i~'tI

('"no
I

diaria

II

(' II vl 1'1
,I IHIIIIL

IIj11m

1.' cri
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mappn (mod lo n.? ) da. pplicação ' aproveitam nto do
alumnos flue fr quentam a. c cola central, o qual dev rá
er r fi ttido :t
r taria d gu rra.
Art. 100,0
. eomp ndio
ruo ap!'
ntado p I alumno , c, quando o não for m, r qui ital-o -ha o dire .tor da
'cola c ntral ao .on lho administrativo da c. cola pratica,
'11<}0 d contada a r :p ctiva importanciu no v n .imentos
do alumno a quero for m di .u-ibuido: .
VIl

Do

exames

com '~ariio

110

3i6

1.-
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§ 2.0 O jury organisará O prog'ramma ceral da pro I
fina s o a competent
di triLui!.!lLo do serviço diario.
Art. 107.0 Ü sxame conetará d tr s parte : oral,
cripta
pratica.
A parte oral durará uma 110m, ô d v !'li omprchcnder
perguntas sobro toda a di .iplina do curso.
A parte c cripta deverá durar tr . hora,
, abrt na rá
tantas qucstõ 1:1 ou problemas quantas a dis .iplina d
curso ' referidas a cada lima u'cllal:l, LI.'C pto hygi m ' mi-

litar.

con tn1'li d
fortilicuçl o
oral, (' cripta

pratica
tt nninado

I \ III

Rooomp n

nnno,

II.

o pun

QÕ

r ali

· 77

n

ri ('1\-

'ur}lO

<li pu iDto, r -

D lostallaQ

Art.
1) r

o material
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mobiladas e decoradas, e satisfazendo a boas condições
de luz, ventilação e capacidade. Os instrumentos e mais
artigos indispenaaveis para o ensino poderão estar depositados nas salas destinadas ao museu e arrecadações da
escola pratica, sem que, comtudo, as cargas do material
das duas escolas se confundam. Os alumnos da escola cen-,
tral poderão igualmente aproveitar para o ensino as salas
e material que pertencerem á referida escola pratica.
§ unico. O director da escola central é o responsavel
por todo o material a cargo da mesma.
SECÇÃO X
Da

bibliotheoa

Art. 118,0 A bibliotheca será commum á escola pratica
e escola central, podendo ser franqueada aos alumnos
d' esta nas mesmas condições em que o for ao pessoal
d'aquella.
§ unico. O commandante determinará as horas a que a
bibliotheca poderá ser frequentada pelos alumnos da escola central.
SEC~~ÃO XI

Dos fundos da escola

Art. 119.0 O fundo especial da escola central é constituido pela somma das quantias deduzidas dos fundos escolares nos termos do § unico do artigo 74.0, e será diapendido exclusivamente com a mesma escola.
Art. 120.0 Para que as quantias consignadas ao fundo
especial da escola central sejam recebidas pelo conselho
administrativo da escola pratica, observar-se-ha o seguinte:
1.0 No praso de cinco dias, depois de findo cada trimestre civil, os conselhos administrativos dos corpos e estabelecimentos militares que tenham a seu cargo a gerencia de fundos escolares, depositarão na agencia militar, {~
ordem do conselho administrativo da escola pratica de infanteria, a quantia quP, segundo o estatuido no artigo 119,°,
lhes pertence entregar para o fundo especial da escola
central;
2.° Dentro do mesmo praso, enviarão ao commandante
da mencionada escola pratica uma nota da quantia que
foi depositada na agencia militar para o fundo especial da
escola central.

1.' Serie

ORDEM DO EXERCITO N." 15

379

Art. 121.0 O fundo escolar será destinado ás despesas
de expediente,
á compra de modelos, instrumentos)
apparelhos, premios a alumnos, livro", jornaes militares e quaesquer outros artigos necessarios
á bibliotheca e ao ensino,
e bem assim ao pagamento dAS gratificações
aos officiaes
e praças de pret que compozerem
o quadro permanente
da companhia formada pelo pessoal da escola central.
Art. 122.0 Os fundos da escola central serão geridos
pelo conselho administrativo
da escola pratica, mas terão
escripturação
separada.
CAPITULO IV
Disposições trnnsítorlas
Art. 123.° São mantidos ás praças habilitadas nos termos do regulamentos de 1ô de julho de 1896 e anteriores, respeitantes
ao mesmo nssumpto, os direitos que esses
regulamentos
lhes conferem .
.Art. 124.0 São ig-lwlmf'nte mantidas
as equivalencias
de cursos fixadas no regulamento de 16 de julho de 1896.
Art. 125.0 O 2.0 curso do rpgulamento
de 16 de julho
de 1896 é considerado para todos os effei tos equivalente
ao actual curso de habilitação
para primeiros sargentos.
Art. 126.0 Para a promoção ao posto de segundo sargento só será exigido o respectivo curso de habilitação,
depois de ter decorrido um período lectivo, em seguida
publicação d'este rezularnento.
Art. 127.° Os actuaes sf'gunrlos sargentos
que pretendam frequentar
o curso de bahilitllçào para primeiros sargentos, deverão pre\ iame nte habilitar-se com o de habilitaçfi.o para segundos.
Paço, em 20 dr setembro
de 1906. =Joân Ferreira
F1'IlnCfI Pinto ÜastelloBranco = Ernesto Driesel Schrõter =
á

Antonio Cados Coelho de Vaseoucellos Porto.
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..

Visto .
O oommandanle,

F ...
E cola d

r ghucnto de .••

Curso de habilitação para ...
Por haver sido tran ferido de corpo (ou por haver sido
nomeado paro. o d tacamonto de ... ) vae continuar a
fr qu ncia de studo na
cola de '" o alumno F ... ,
n. o '"
na class , .,. no. matricula e ... no. .,. companhia do . " batalhão.
Este alumno tem no r gi to da sua frequencia escolar
as s gnintcs nota:: (segu
um
xtracto dos r gi tos de
frequencia com indicação da part do programma qu houver sido leccionada 110 'ultimo dia em que o alumno frequentou cada uma da aulas).
Quartel em ...

o direotor da esoota,
F ...

,

N.o 1:)
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MODELO
E,.;coln

(le ... (011.

toIcoltl

Curso de habl
NUlIl(\ro

F ... , n. o

N
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t~

c-

~

Q,lCJoo;"O

.,.

da

oompanhi:
enr'o .,.
m

Jant~iro
Vlllor".

Vllloru

}'alltl~

---..

,,'1;1

de matricula

DrzI'mbro

Novembro
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Ab rtura da aula

Enc rrnmento

m ...

m

Faltas ju ti ficadas
Faltas n. o juatificudas
(u) AI folha

do livro

do regi.lo

d \ fr queucia

)Iara o di~ rrul

•

1.- 'crie
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N.· 2
• uta,'nl <l

lItação para
cllr~o ' , ,

do , " batalhão
'., de 19. "

do regímen to ..• , matriculouII.OB

'o no

r dI> a Igoalur& do matriculado,.e

oub. r sacrever.]

----Outubro

Foi destacudo pura Ciutra
Regressou em '"

em ., .

- - - - ----------------Recebeu guia d· transferen iR de frequencia para a escola de infanterit u· V, por haver destacado para, ..

--- -- -- Bnis
---------------------------------ho pital
IlO

Alta

--------

11\

ln •••

•••

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

-- -- ---- ---------------------------------- - ---- ------------------------------Receb 11 guia
cola d '"

M/·tlia d
:Mt·dia da
Mó(lill da
H sultado

CII1"808,

d

pllfft

Ir n furencia

de matricula
ond . foi tran ~ rido.

para a es-

frcqu neia TlO fim do 1.° trim . tr
frequun ia no fim do 2.° trim trc
frequr nei TlO fim do a.o trim tr
do . IUIl finai, ..

basta que coot Ilham 08 mez s qu

eoustltu

10 o anuo lectivo.

884
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MODELO N,· 1
:I...
ola
ut 'al d
(ou r
hll nto d

ar
oto
ng »h ria)

.F , , " commandante da cola pratica de infanteria (ou
do r gimento de enzenh ria), faço ab r que F "" natural de , , " filho de , , , o d "" (po to) n." , , ' de ma·
tricula
n,o",
da , , , companhia (esquadrão ou bateria)
do ,'. batalh o do regimento, " (ou d' ate r gimento),
tendo frequ nt do o UI' o de habilitação para argento
ajudante na escola entrai d 8arg ntos (ou o curso elemental' de on ·tI'UCÇÕ
orgnni: ado pelo regulam nt
d '" I compl tou no dia , .. o alludido cur o, obtendo, , ,
(por ext nso) valor ,
E para as im con tal' pod r go ar d toda n vantagcn que legalmente lhe comp til' .m, 8U Ih passa a pro.
s nte carta, por mim a, icnada
pelo director da scola
central (ou da scola)
llada com o sêllo d'esta escola
(ou r gim nto).

o

commandanto,

F ...
}'. , ,

Capitão, director

da escol ,

~" B, .'0 verso d'e ta cart II vem er r gietado oe premios lcançados durant a fr queneia scolar, 8 ndo o averbamento autbenticado com a8 rubricas d08 i n I Iri08 da cart ,
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1.'

crie

MODEL:'> N.· 5
Co)npaJlbin. do ,..,aude

Curso de enrermelros
F ... , commandante da companhia d saud
director
da respectiva escola ... , faço aber <J.u F ... , natural
de ... , filho de .. , e do ... , (po to) 11.° ... de matricula
e n." ... da companhia de suudc, tendo 1'1' qu mtudo o
curso de enfermeiros,
orgnnisado 1)('10 reculam nto ... ,
completou no dia '"
o alludido curso, obtendo '" (por
exten o) valor s.
E p!u'a as irn constar
pod r go ar d toda a vantagens que legalment lhe competir m, s
sente carta, por mim aSHignllda e pelo prof 6801' s do
curso, e sellada com o 8PlJ() d' sta companhia.

o oommandante

da. ccmpanhía,

1"...
Os professores

do curso de enfermeiros,

F ...
}t' .•.

N. IJ. No verso d'esta 'arta dev m 8 'r rt'giatndos 08 pr mios 111cançadoa durante a f. equen ·ilL ('8,'olllr. sendo o averb IIIcUtO
II_
theutrcndo om 8 rubrlcas doa aigllllta. io d. cArla.
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MODELO

3,7

N.· li)

.• 6

Visto.

o

oommandante.
F ...

~'oln do r ghll

Jl1.0 de ...

F ... , dir ctor da scola de ... ,faço .aber que F "',
natural de ... , filho d
de ... , (posto) n.? ... de
matricula e . " da ... companhia do ... batalhão do re,
gim nto ... , t ndo fr qu nt do n' ta ti 'ola o curso de .,.
durante o auno I clivo da J ... a I ... ,
atisfcito ii
pr crip)õ
iatab I .idu o. p rt r lativa a recomp na do r -culam nto do ... , obt v pr 'mio de 1. a elas e
(ou d 2. ela ), r ceb 11110 11. importancin d
E para a sim cou tnr c lh
ervir de titulo de honrosa
di tincção , mandei pa. ar o pr' tinto diploma, qu
vao
por mim a igllildo
ellado COIU o . êllo do regimento.

J., cola do r gim nto d

... ,

ll1 •••

o

director

da eacola,

F ...
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CORlpauhia

.0

N." 1;)

1.- 'erie

7

<le ,.;nu<l

F ... , commandant
da companhia d
aud
dir ctor
da escola respectivn, faço saber que li' ... , natural d
,
filho de . . .
de ... , (posto) n. o " • d matricula c
.
da companhia de aude, t ndo frequcnt do o ... anno do
curso d enfcrm iros na
cola d' bta companhia
... durante o anno lectivo de 1\). .. a 19 .•. , I) ati fcito
1)1' acripçõos estab I cidns nu part r lativa a r comp usa.
do regulamento
d •.. , obteve premio d l ." (ou (i 2.
ú

classe), rec

o

ndo

li.

iinportancia de ...

E para a sim con tal'

Ih s rvir d titulo d honro i\
di tine ~ao, mand i pa sar o pr
nt • diploma, qu v por
mim a signado
lIado com o êllo d' ta .ompnnhi .
ompanhia d audc, em ...

o comm

nd nte da companht

I" .•.

,

L" 'erie
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Programma para o curso de habilitação para primeiros cabos
a) Le1'

um livro

cOI')'entemente

imp1'1'8,~(I e 1IW1Ht8CI'iptv.

b) No(ües de d esenho linear no quadr« preto e efn papd
como anriliare» liam a calli{J1'a}Jhia:
Linha r ctas, curva e quebradas.
Linhas horisontaes, vertica s e obliquas.
Linhas parallelus.
.
Augulos agudos, rectos c obtusos .
. De nho m par I quadriculado d objectos duo
commum,

das linhas r ictas

Applicaçâo

curvas ao d

uho da

1-

tras,

01 Esrrerer

de modo leqivel trechos frtrei.v copiado» do

livro de leitura

adoptado,

dI

Li'I' e l'I!CI'e~'I'1' 111WII'ro.~infeÍl'08

eI

M, thodo pratico

Quatro op 'l'iU.ÕCl;
probl ma facci

(,

dccimae«.

de calrular:

obr num
d pcnd nt

r08

d'

iut iro c r olu): o de
ta ()pl'rl\~õ 's.

Prova I'(\ILI u dOI! nove,

Hytlt ma decimal

~

fI

d

p

':lOS

uicdidas.

(>

• ~·(:tt /I o:
1
da bl\llIl1l;a ordinarin decimal
r01ll1U1l1
do
metros <l mola Ilnglllllr, ovni ou com h -lice.
T

BIIllOlI;1l1i

c d.'/na/llomell'o

()

g)

(1) nnmo-

.

'1111 t1'V11II di' La '6 lí etlllcl/~tlo uiora!
vil e I; di ciJllilll1 militar :
U 'li~il n, patriu, OhCI'1I1l0 e bnnd -ira .
• 'lIu()rllinll~': o t· dt vere militurl'
jJrl'cdfo.v

l)nlli~(l(\1l

rtH'OlllpCII

118.

programma para o curso de habllltaç o para egundo, sargento
a) Noçiíl'8 d,! fP'(111IlIIfltica
Oralllllllltil'l\ 111\tli\'i Ao

P01""!1ue_rL

dl'fini 'Uo.

:

cio

1.' crie

3tH

Phonologia.:
Syllaba,

clipht n o.

Acccnto tonico ; elas inca): o da' palavras
ao a 'e nto tonieo.

Regru I' .lntiva:
Pontuação.

.. phonologiu

cm r la)lo

e orthographia.

MorpholoO'ia :
Parte'

do (Ii

ur o i p, lavra'

variaveis

lia d Hni):.o.
Raiz, rudic II fi.'
U n ro • num 1'0

c invariav

,adjectivo

no-

on (lo verbos.
11,\

ti·

voz activa o pusaiva i con-

alligrnphia

c orthogrnphiu,

b)

brado

geom tria

II

de nho liuea

paço

voluma,

r :

superfi-

e patrap zio, pnrnlhe: ugono).
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Circumferencia,
circulo, arco, cordas, diam tro, raio,
tangente, secante, segm nto circular, sector cir ular e corôa circular.
Angulos diedros,
Polyedros (pri ma, parnllelipip do, cubo, pyrnmid ).
Cylindro I cone
sphera,
Eífeotuar no quadro pr to as seguin t s con tru çõ
Divisâo da recta em parte
iguaes.
Perp ndicular s c pnrallelns.
Angulo agudos, rectos e obtuso.
Divisão dos arcos e do angulcs
m part
igu s,
Divisão da cir -umferencin
rn part
igun
Tangent l:! II. circumf rencin.
d) Noçõe« geraes

de ge ).fJraphia e chol'o!JI'{lJlhia.'
Definições de geographia
ehorographia.
Idéa da fôrma da terra.
Idéa g ral tia r pr scnta~i\.o da t rra por m ,i dê C'lll'tn
IMa geral da lSiLnilçao
divisâo administnuivn,
militar
judicial do paiz. 81lll fórmu d govc ruo ( r ,Ii.. i: o,
1Ma gernl sobro a. itunção
divisãc da ilhas ndjnccntes
e da provincia
ui tramu rinns.

e) R11'I1/(,llto,~ de topugl'lIllhiu

•

.• V0C:(Je, cs rucine« ri 01';1 II·
leitura di' curta» C aealiacõo de di. tuncia
'I'opogr. phia, defini~()l's
divisão,
T omcnclaturn
do t >1'1' no.
Projceçõe
orthoconnes
de um ponto, (!t um rc 'ta
II
IIIll s('gllH'nlo dI' "pcl'ticir. plana.
Angulo
(I, lIm:l I' da 'OJll 11111IIIIIl\o , (h'di\" dt\ \1111I,lnllu.
·
•SIgllll.CS conv llt'iOtlll .
Escalas 1111111
·rica
gl'llphi a.
ollio,
, FAJl~iditltllllcia nllll1ral, ('IJlli(liHtalll'ia g.'aphi('n, cllrva
d
111\'('1, lll'dil, ti t'li\"· dI lPI'I' !OO, (Il'clivcs pl'lltil'lI\' i li
dif1'( I'l'tlh' armlls.
l':xt rl'i 'ios d( lcitllr
ti ('III'ta.
:M dida (I di tlllll'Í1l n:\ 'artll,
Pontos ('ard('1l1 ,
rientlt\l\o
pl'la Cllrtn,
I, r I., io,
tr II p 1m', lu
h1181101a, Ílul i 'i08
infurlllll(·()P.
ri IItll<,':o ti nlnil 'Ilrtn,
II mpr('fru!lO t '1'1' no,
Avalilu;l\o (1· (li tallcillB A vi tn, p ·10 plt o P lo t(,mp".
Parll Hrtilhpri'l:
Empre
do lIlill<1 illlo
ti milh im
II "'"
liaçL.1 d (li tnnl'i'l
do Objl ·tl .
t(/~fio

r()

J

393.
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f) Noçõ

de leqi loção, admillÍ traçõo e escripturação
militai' :
US
uperiores, iguaes,

P

ln

direito

oS

'u,l'g

ntos, eco.

t.

nos artigos

Programma para o cur o de habllltaç o para primeiros sargentos

habilitaç o para

o pr dic do.
ttributo

iom o
oin O

394.

ORDEM DO EXERCITO

N.· 1;)

La Serie

Noções summarias
'obre O mpr go dos pronomes e
preposições
Clasaifieação das orações.
ub-divisão
c d nni)llo das oraçõe
subordinada
cmquanto á fôrma e emquanto á signiflcação.
Analys
grammatical.
Exercícios

de compo i~ão sobre elem ntos dado

b) Arltlunet ica pratica:
Definição d num 1'0 compl xo.
R ducção e calculo de corupl xos.
oções el III ntar s
prnticns
obr
·1'\'iI~a() a pot neras.
R gl'a pratica d
xtrat'<;':w da raiz quadrada.
Proporçõ s
progressoes,

Quantidad
Regra

K

proporcionacs.

d tres.

Regra

de r '<lu ,(:r'tO de m dida

Juros

c

I'

mo ela ,

€I sconto .

R gra de companhia.
R gra de liga.
C) ..voÇÜI" praticas ele 9 nneiri« c deli 'Ilho llnear :
Geom tria :
Hclac;l\o entr
os t r ti lado: <I. um triangulo rectnnguio.
Polygonos iII criptos li cireumscripto .
M dieta (lo arco ti circulo
Hllglllo .•
Hcetificll<;ãll <!:t cir '1111\1'(·1'll<,ja
dos IlI'<·08.
Figu rru im i11111 n ti' ,
.\ r 'IlS • avalill~': o (I • Ilr< a : 1l'ÍIlllgnlo
II'HI'll.io, parnllulugrammo,
rvctan ~Ill(), qundrudn,
111 II r\lIlO, ci H·tlfo,
(J

elor

(l

(~gl1l II to

ci rcu Ia,',

Volllmll li avalia(" () dI voltllll II: lll'i mil, 1'111'1111
'Iipipt dl',
cubo, PY"lllllich', (') lindl'\), 'olll' ( : plH'I'Il,

D

Stlllbo

ln

11IH'1t1':

1'11I1II,.·gllc!U

:"UlIll'lIto

Ex 'cntal'

110

pap·1

1\

<l( s 'gul1t10!l :I"gt·,!tn

M ('dit;1

() '('011

trlll'

110

tl'u(· ...iI

('011

(I,

'11110

·iri(I

gl'uIJII'll'il'()'
pUI'll o ('III' o

'lIIui:
./ o

tIo

'III

"ulu .

(~()Il lru', o cio pOlygulI08.
(,011 tru ',ito
,{',da
dI

,I"

111 ('ripçi\o
r 's.

t'

pil'

11111

ti· 111111.
'l'iP'" o (ln pof.

rll!lo

I'

rlll

-

V
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Inscripção
circum cripção dos círculos.
Traçadu da ellip e parábola.
d) NoçlJe geme de geographia .. clioroqraphia e historia
de Portugal:
Ei: o da t rr:\; polo
Meridiano,
quador

t rr

tr

'!l.

t rr tres, meridiana.
Latitud e longitud
rreo<rrnphiea.
Moviuiento de rotação ' tran la ao da t na.
Idéa geral da carta
g ogrllphica· e ehorographicas,

eu

U

parall -lo·

o.

D t rminaçí o da latitude. .. longitud
no mappa.
Di tribui 'I o
grand
divisões la parte .olida
liquida
do globo: II ·tini~·õ a,
Montanhas, rio
lago
de Portugal.
Nom mclatura g rui 110 (' indo
colonias, lia Europa,
A ia, Africu, Am ric ,( Jceuniu, ('0111 cle ignlwrl
e pc'ial da. colonln

portuguezns.

nni~ll.o d IIi teria.
:Ful1da): o d, monar 'hia portugueza.
tnnt
da ua hi .tori i.
1)

liactos mais impor-

ministrnda

do

(111

obre
lornent

no

norma

do

lia c rta uma

Como
( opia

('

cartas

topo-

010, fôrmas diIICO

ta (

11111

la militai'.
o, admini fl'flçt;u

f)
1<1 "
r mi
ulumn o,

o }Jara

.

n I 'itul'/\ d
r

CUI'

r

ui

'o

d

nrm

t eBcl'ipfu/,(lçc1o

• cIIIP P rll'l1e

o

SlIG

1.'

eri

Idéa geral do systerna d r crutamento e r erva.
Promoção o reforma das praças ele pr t.
Medalha mili tar.
Penas do codigo de j ustiça mili tar
cus ffeitos.
Pensões a praças de pret por mutilação
m combat '.
Administraçã.o do rancho c fardamento.
Conhecim nto da tau lias dos arti o d fardam nto, 1.
çado, roupa
pequeno equipam nto.
Relação d vcncim nto .
adern ta milit r.
Cad rno annual de alt rações, cnderno da di tribniç o d
vencim nto e diario da situaç! () da praças.
Organi a)1 o do con lho admini trt tive
. C\' ntu C8.
ompoaição do archivo de uma compunbiu,
.squadrão ou
bateria.
g) Noçõ. de h!Jgi ne militar e colonlal.:
Nuç: o g ral da structura
.t rior do orpo humano.
Prccauçõea hygi nica fi adoptai' com o P
al no !}n rt Iam nto
nus mar hns.
Proc aos u nnpr gar para a purif -ae o da n~lll\.
Prim iro cuidados a pr 'star nas Ierid \S nccid I1t, III
vulgar s.
Pr cnu~'()us hygi nicas
adopu r .om o P' rsoal 1\0 pnize
qu ntes.
h) ..I.YoçÕc9 1'{(( 8 d« IlIi)jJologia:
Nom -nclatura dn rt'gioc do corpo do 'IlV illo,
I_igam nto , glltlldullls synovi '.
D -Coitos ti cOl\fol'lnaç! o d pI'lIlUO.
Tur . Idad . 'L''mp rnlll nto .• '
FCl'I'l\Il'CIII
- slIa applicaC' o au pt
ôre
r
nho.
Alojalll nto para clIvllHo ,
Cav llariça 1,Ilrrn 'LI ,
Alilllentll~'i1o: furmg n
t V rel
,
n Lida.
Lilllp ZIl.
'I'rab lho
nda .
Hygillll
mpnnhll.
101 tia
yl ptolll\
pl'im iro tm
m nto,
}4"ul'iclll ti Ile 'idult(· Ill:\i VUlglll'C, 1'1'illl ir !'lIidnd
p tar,
1\101.. tia contngio I j )lrt 'nllyõ
\ tum I',

1.· ieríe

ORDDI
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Programma para o curso da e cola central de sargentos
a) Principio

de I,h.l/ ica indi pensaceis ti eomprehensão
da regI'" de tira, e ao conhecimento dos apparelhos
de fel e!J/'(1]111ia e telepbonio
empregado no exercito:

pbysicos.

de força : r pr

nta

o d

for-

oto.
I j gravidad
dynam

III

; cfr. ito

da gravi-

tro .

p )0

altura da. atmo -

comp i~.

om.

om,

c rp

ilIumin d

; tran parent

"}ln·
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Propagação
da luz.
Sombra, penumbra c reflexão.
Il eliographos c lanternas d signa«
Magnetismo:
Imans nuturaes e artificiaes.
Meridiano mngnetico.
Agulha magnetica ; angulo de inclinação
çll.o; bussola.
Acção da terra sobre os íman
EI ctricidad :
Origens da d ctricidad '.
Electricidade

o. tnticu

dynumí

1." Scri

declina-

a.

Processos d el ctri açil.o.
Corpos bons
mail condu .tor s.
Sub tancia i oladorn .
A .cumula lo di,
tricidado na sup rfici dos corpo ; d nsidnd
electricn ; pr
i\o lcctro statica :
t 'n"n.o
lectricn ; influ 'Ilcin da fôrma do ('f)rpO
poder das pontas,
Elcctricidad
nthmosph 'riC'II: fHi cn I ctricn.
Púra-rnios.
Pilha ; 8111\ ela 'ili 'a~'il.o.
EI~m nto c pelos d" pilhas ; '()t'1' mte
lcetricn ;
forc;a electro-mutriz ; circuito ; intensidnd
; r \ i.tcnciu ; polarisa.!,'lLo ,ln, pilhas,
Pilha« 1.1'cIIlIlCIlI: (lo \'IIS0 poro o d plucns aIYglolll •
radus.
Pilbas
COIlH

80Cl'IlS.

'I'vnç, () das pilhas.

Agrupamento
(los elemento
pnm a Il)1'I1I1II,'i\O dn pi.
[hus.
Ac<;: I> da, cor r« II t 8obn' (), íman
Mnglll,ti,IH:ito pelll ('()I'I'l'lltt' ,
lf~hlL"tI'o·j IIlII n li.
Bobill ~; 1l1I('1 'os j 11I·1I11l(hll'll~.
OalvIUloml'!rfls.
'1' 'Iogl'lll'hin. ch'cll'i(,/1 j i(!t"1I g 'mI.
• ystcllIllH tch'gl'llphi(,oll
l\!or
(BI'Cgll '1.
'1' lt'pllOninj idún ~t'1'lI1.
I,l/a gt't'al da c()t)JI'0si~J o <111 linhn
l ,11'''l':Iphi('
Aí'r 'IIS

ra teil'll

,81l11l11lll'illll

t

8ul, f1uvill s.

Montllg III «ln linhaH Ilt'l'l'ns.
Apoio : i tlla(lol'\' j ('ollductor 'S, tio lI'l'lIt,
liga~õ' .

(\1111'1'

'lId

I

L' Iii rie

3nu
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1J) Elementos «e top0!Jraphia:
E~c, la e figurado do t rrcno - Repeti '?io::te nvolvida
das mat ria
num radu no cur O d habilitação pt\,ra
prim iro 'al'g ntos,
exc)'cIC:O r petido na carta e
no ter!' '00 obr
ta materia.
'opia
leitura d
nrtas :
Ampliação ' reducção ela cartas, empr gando o compa. :;0 d reducção.
Leitura
' ri:' lue;: o de probl ma nas cartas .horo
l'raphica
topogl'uphica.
L vantarn nto :
Planim tria
niv -lam 'Dto •
•Vlinhnm nto '.
){udo ti 1Il di)' di '(, nci, . com a cad ia, fita meíri
CII, pn o, - pelo tempo gu to
1lI p rcorrel-a
.
Pcdometro.
Estndin trian rular.

Huss ola alidad

Pei rné.

'tll,tão pn ta.

Bu .. ola

)'01

l'l'anch 'ta;

ta P igll ~,
alidad

auto r «luctorn ; compasso

d

1.'-

pt' surn,
Modos d niv ...lar a prunch la.
)1;tJwim cl ori ntnr a pl'an .hetn .om a d clinatoria.
Collocnç: () da pranch ta III st:\«;: o.
:\!aol'il'8. di '011. truir urn allgnlo no t ,l'l'l'IlO.
Alinham '!\to : l'Um () ponto (','tI' 1110 vi iVl'i
todo
() t '1'1' '00 :H'C , iV'1 i ('0111 II pooto'
,tI' mOi; i1l\'i·
j\'·i
011 () t 1'1''no tn part· inact'!" ivt'l.
~!(.thoclll dI' I vllntalll 1110: (la. intcl' ('ÇÕ(': i dos r'·
'ort
; l'lllllinh:\lltlo \ JIledindo,
1\10(10 <i 1"\"IIIIt. l' \1m polygollo fnZell!lo Ullla só 's-

di lan ·ia

o linha d

alturns
nivel;

(ae-

niv I

ar d o "do.
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Leitura das differenças de niv I.
Levantam nto á. vi ta cmpr gando a buasola alidade
de Peigné
a dcclinatoria,
Levantamento
á vista
ru instrumentos.
Levantamento
d m moria e por informaçõe
Reconhecimentos:
Recouh scim ntos: sua utilidade.
Recouhecimento de uma estrada, caminho, vi. f rrea,
cur o d agua, 10 q u , ca n isolada, aldeia, vnlle,
altura, desfilad iro.
Execução de itinerarios militares, memorias 011 r -Iatorios.
o)

1Il l'IUU-

pro-

xtrem
mar 'lIa
o inimi

IOlIr

·1111

hi\"IICl'l

,

fi

anton

IlH

nto

bivnqu

"0/
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nto
g
III

ao

biv: qll

ou partid
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do acantona-

1'.
p. ru o . erviço d s guran~a em
nto ; fraccionam nto do postos avan-

po tos

van

do,

píqu

t

commando
)

d'e

pos-

't

eu frnc ionam nto.

nto.

cia.

'p. to d r sis-

nto.
to av nçados.
protecção da caval-

ria;

di po içõl'

ec-

1'ta.

nto

ti

t·_

ploru-

u empr gn
ti cavallaria

fracem

P to de cor r s-

la Ificnrdin ri
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Diversos modos d indir ictam nte colher informações a r peito do inimigo,
'I'actica de combate:
Caracteres gera s do combate moderno,
osiçõ s militar s.
Tactica d combate UII diff I' ntes nrmas.
Deveres dos connuandunt s das diflcr nt s unidade
durante o comb t"
D veres das tropa durante o combat ,
lombatc offcnsivo ; vautag mI, e pcriodos,
ombat defen ivo,
UM período
,
Tactica de fogos: forro dir .cto, indir cto . inclinudo :
fogo ás grandes di tanciaa,
'ombat 1\ p" da cnvnllnria.
I caba tecim nto d muniçõ s.
:'IIi sao
d v re do
upporte
da artilheria.
Combate de lo .nlidnd 18, bo qu , nlturu , ele filndui1'0 ,povoa~'o
, 'te,
Operações s cundaria
:
li orças de tinadn a OpCI':tÇÕ(,8
l'ganisll'.'ao dos corpo irregulnro
Embo cadus ; sU1'1H' 1.1'8; combates de noite
Orgnni Ilção do comboio,
na marcha, ataqu
d
fcza.
'ampnnha» colonin
Marchns.

Estaciontnu

.nto.

('o'lIbatc,
Alim 11tH'.': () um campnulm

:
Di posi,oc g 'l'IWb,
Alillll'IlI11(', () "I'glll:lt, (lu"IInt" Il 0PCl'Il.:o· acti\'a.
R fiIIi i~(Jl's c 'on t ri bll i,õ(' ,
Du (lil'l'ito cm tl'IllJlo d gIH"Tll:
Ll'is
li o da gll lna,
1'.' II ; pl'i i"ll 'iroH i ti, t rtol" ; I'lldllllll!ltario
,
'OI1\'I'I1I)Ol'fI
tllilitllTI'S; l'OtlVI'tI,()'
UI III bl'll
(It
1111'U; 8\1 }lCII () S (IP 111'J111l j llrtni ti 'io ; ('upitltln
(,'Õl

Armlls

,

portnt ,i :
A rlll:tH porlnt i
deVI Itl
ti fiz
('Ia ilh';!" II tlll IIrmliS tI l'lltTt'gnltl nlo p ln l'ul di r IH'tiçl n.
(""PI', o (lo nnnnllll'lIto
)llll'llltil II ,ulo!lO
J"
ito,

L' 'crie
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dev m

ati faz 'r a

arma

da dyna-

ti. faz r os cartucho'
til m

con

bre () tiro.
bre n fIIl'1I1'l da
\ IICIIO

h'/I.i\'

no nr ; ,Iii)'
mail

P rrn

iI',

I'

rviço no

S

o (h muni

1'\','

para

'Õ

•

toria.
n te

part

s da

fIe a \. eeutar.
portat is j f()r~a-

1'111

Pene-

d

eclyp

<1.

:to

nl'tilh riu d

pm

'ti "

co ta

d)

improvi

ada,
'm-

ri ,
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Plataformas.
Descripção c cmpr go das ferrament
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Bat rias;

portat

Fachinugern.

Revestimento
dos talud
: mat riae mni u dos.
D scnfiamento das bras ',le fortiticnção improvi nd
Abrigos par hom n
ruuniçõ ' i,
Trav zes, mascaras para atiradores,
D ~z
ac
orias, elas itiell', o, d . 'rip~i\.
mpr 0'0.
Iltilisaçâo dos caminhos enterrndoi / fo O', aminho: cm
at 1'1'0";, Jllant1l~õ " tapum
de mad ira, muro de alv nr ria, grades d f !TO, p. ntnno
orr nt
11 ngua.
Orgunisaçüo defen iva de UO!l(1 ues, dificio isoladoe, quintas e }lOVOlU"Õ
•
Ataqu
das po i)õ 's fortificadas:
:t viva fuI' '1\. rcgul r
por Ul'preza.
Defesa das po i o fortificndns,
D .struic! () das d ~ Z . a 'CI' soriu:
Deatruição das "ia ferrcas c oura. de art
Inutili ação rnpid, 'r plu'nçàn da linhas t
Inutllisnç! () ela ~tl\('Õl'~ tl'lt'''raphi(':\!I,
Noções

d
1'ós

gel'ne!l ~ ·1 'lll nt.n-cs

Bnpa

m IIis

ligllt;Õ

sobr

n

div

11811111':'.

u ada

l' I,

ponton 'iro

• t!I'lIlt'nt:ll'es
.obr
I
; pontes (Ie (' tlleas I d (,:t\,1l11 -t ,
; ponte. 11· pojo, llll 'til. Ilte ; 1)( nl

vo-

JlI.lltl'R,

PaH!!ng('lHl d· 'llr o !ln "ua.
No('õ"s g 'ra's <I fOl'titi 'at;ilo

e) XOI'ÍÍ<'8 de h.'/.qilllll

}H'l'llllln

II

tt-.

lIIilit'/I':

1-!lI ntar'
II 1111,tolllin
d· ph~ ioll1 11\:
g tructllTll do ('orpn hlllll mil.
A pplll"l'lIlO dig' t h·o.
alllr ·za <lo IIlinwnto,
Apl'Hrt'lho d( l'irt'lIl;i' o.
AI'Plll'llho
I' piratoriu:
ph norn 'nl
III hnni
r' pirul.'ilo.
Tratamento
(1, feri,ln , ('(ln tu
olltro
Ill'cid nt,·
fi' ritl
III r iII trtllll ntll tortllllt
I' rflltnllh
'o<;õ

(h

I)

F rida

I!'orida

COlltll

ii •

1Illlnl ,lu!

tl

II

•t (I

v

S rie

subm

nO·ocll}ã.o, falta ou vicia-

rsao,

P I

pilo phoro,

ar .nico, cogumel-

Prcgranma para o cor o leo:entar de coo trucçõe
1-

LIC; I thlorleu

a) tropographia:
Plnnt
, I~ do ,có.'t
.
Perfi , nvalinção d
u

)[l'di .:o tlt di

t

n i

-r ·du tora

j ,

r.

I

fi til mctrica

cad iII,

t

in tru-

P Ir iro.

'i\' I (I

LI

d

o d'

II
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e estralbeira.
Relação entre ti. potencia e o numero
de gornes da talha. Apparelho differencial.
Plano inclinado.
Cunha.
Roda.
Parafuso.
Machinas compostas:
Sarilhos de alavanca,
de manivella, chinez ou differencial.
Guincho.

Cabrestante.
Cabrca e cabrilha; resistencia
das cordas.
Guindastes;
guindaste vulgar, engrenagens.
Diversos
typos; de ferro fundido tl arvore ôca, com plataforma móvel.
Macacos;
de cremalheira,
de parafuso e corrediça,

hydraulico.
Bate estacas.
Bombas; sua claasificação ; aspirantes (de picota e do
de volante); prementes;
aspirantes prorucnt S; de
jacto continuo; Let stu ; de força centrifuga.
c) Materiaes

de construcção :

Pedras naturacs
Classificação:
Segundo a sua applicação. Cantaria, cnxelharia
e alvenaria.
Segundo a. sua composição. Calcarcas, gypsolias, siliciosas (granitos,
porphiros,
gr ',s, quartz.ite
sílex), vulcanicas
(trachites
basaltos),
argilosas
(schístos, argillas, terras c marn s).
Caracteres
distinctivos.
Principaes jazigos do paiz.
Qualidades das p dJ'I.tBd conetrucçâo. - Condições a qu
d v m aatisfazer.
Adh r nciu com as lu'gama aas. D f itos. Pedras geladiças. Silicatisação. En aios.
Extracção das p (lt-eil'lls.Logures
mais conv ui ntes
para a exploração. PI'OC ssos de exploração ; a céu ab srto
e em galeria, Ferramenta
de cabouqueiro.
Apparelho. -D sbast
nas pedreiras.
Appnr lho d -finitivo. Influencia
da agua d pedreira.
F rramenta d
canteiro.
Argamassas
Materiaes constituint
s:
Areias. Propri dades e classi ficação.

ondições a que

L' Série
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satisfazer, Principaes
plicaçõ s. Ensaios.

devem

N." !fi

jazigos

407
do paiz.

Ap-

Pozzolana s. Propriedades
e classificação. Condições a
que devem
atisfazer.
Principaes jazigos do paiz.
Preparação
das pozzolanas artificiaes. Applicações.
Ensaios.
Caos - Propriedades
e ela sificação. Caes propriamente ditas. aes aereas. Cal caustica e cal extincta, extincção (por ímmeraão, por aspersão e ex.
pontanea), propriedades
da cal gorda o da cal magra.
ai a matto e cal a carvao. Caes hydraulicas.
Caracter s di stinctivos das caes; composição, elasaifieação, fabrico, conservaçao, applicações, ensaios
(agulha de Vicat).
Cimento - Cimentos naturaes, jazigos. Cimentos artificiaos ; fabrico. Propriedades
dos cimentos, conservaçuo, applicaçõea, ensaios.
G sos - Propriedades;
fabrico (calcinação
das podras gyp osas ; outros systemas de cozedura, pulveri açâo}; con ervação ; applicações ; ensaios.
Agua - Composição, origem, propriedades
e ensaios.
Composição e claaaiticação :
Composição - Propriedades
geraes - Applicações.
Clai:lBifieaçl~o: de terra e de barro; ordinárias, hydraulieas ; de gesso; refractarias. Traços mais vulgaresondições a que devem satisfazer. Ensaios.
Prepara~'ào e applicnçõ s:
Precauções a tomar - Processos. Preparação a braços
mechanica.
Applicaçõ s.
Pedras artlfioiaes
Materiaes silico-calcar os:
ompo iç! o, propri dudes, fabrico, applicaçõos
ensaios.
Materiae . argilo o-Adobes.
Mnteriaes hydraulicos - composição, propriedades.
Fabrico
Applieações.
Ensaios - Blocos - Ladrilhos - Telha-c- :b'ibro .imento ; uralite.
Materia s ceramicos .
eramico
.implea c baixa temperatura.
Tijolos,
ladrilho .. Telha (t lhõ s, pa sadeiras, v ntiladores).
De alta t mperatura - Ladrilhos, tijolos refractarios.
C ramicos compostos - Azul jos, de faiança ordina.
ria, de faiança fina (pó de pedra) - 'l'ubagem de
3
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barro ordinario, do grés (compo ição); manilhas,
siphões.
Material sanitario d faiança (ordinaria e fina) - De
grés - Urinoes - Bacias d r tr t (div I"OS typo j bacias á. turca). Bidés - D positos li gordura - Ba .ia
d despejo.
Com r speito a todo o material eeramico - D cripçaoo Dimen ões mais communs -Applica~JeljIndicações g raes -Fabrico - Arcilas qu convem
empr galo. ondiçõ S a qu devem s. tisfaz 'r-En-

aio

o

Madeiras

obra

c

111\

ippli-

L" ' rie
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liação da tena idad,
xame da fractura). Defeitos devido á imp rf iç
do fabrico. Ferros do commercio,
bapa de f 1'ro, barra de ferro. Outros typos de ferro
lamin do, fio de f rro ou arame. Pr gos de aram e de
ferro forjado. Parafu o , escapulas, cancros, camarões
piton .. Applieaç~ .
Aço; propried de , t rupera, recozimento, classificação (de
forja,
fi nt do, fundid
. Di tincçêo ntre o ferro e o
aço. Fabri '0. Aço do ommereio. Applicaçõ s, Ensaios.
Cobr ; chapa ar' me d ·obre.
E tanho.
Zinco; chapa e aram .
humbo ; ·hapn. tubo.
Liga ; bronze ; latão (chapa e ar. me); soldas.
Propri d, d , appli açõ
6
n aio do c bre, staubo,
zin

'0,

hum)

lig

.

Materiaes

e lacadas. Oomposi-.

e tijolo.

ompo ição , propriedad

s

I
d) Trabalho de
n srnlid d

.

cOn

truc~ü'
trarg

L" ' rie
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Medição. Processo dos prismas triangulares.
M thodo dos
perfis transversaes.
Empolam nto. A ntamento. M '-

tras,
Excavaçõe
ordinárias
m rocha. Processos d
xcavação. Escavação
d grllud s tlim nsõ s. E cavaçuo
ru
terrenos pantanos s ou alagadiços.
F n-am nta . Escoramento das trinch .iras.
Transporte
elas terrns. Diff r ntes m ios d

Pás,

ce tos, padiola ,carrinho

d

mao,

amions,

ar-

ros, wagons. Escolha das 111 ios d tran porto
raaniação do partidos de trabalho. 1 gra g 1'81
bre r
distribuição dos trabalhadores.
l~elaç: o ntre o num 1'0
das pàs
dos picar teso
t rminaçl
do num \1'0 d
vehiculos e de carrcaador
e.
Atterro . Proc s os de . cução. Inclinação do tal
onsolidação dos talud . nu a d d abam 11tO ,m io
de os p1'cv nir (1' VI:' tim nto
fi ação).

no'.

do t

1'1' -

do
caboucos ,
propriedade

Fcrraui

nta d·

nto

Mut'os

ela sificação
gundo o 8

{' undo a qunlidnd
11 d '. tino.
do mUI'08. 'l'l'l\.çlld

Con8t1'lll'<;ilo
Muros de cunturia

mxelharin.

do
01>1'

8 flllHlaçõ

L"

erie
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cantaria;

4.11

cadeia

cunhas ;
e almad ira, enchim nt .
de taipa. De

Abobadas

Nom n 'Iatur

lr{adeiramen tos

li rram nta d cSlrpint iro. Entalh s, un utilidad
gur urna P Il com outra f}U por um dos ti \U!
ncontr
prim ira; P ri. ligar dun p ~n8 qu
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em angulo pelos seus extremos; paL'a ligar duas peças
que se cruzam a angulo recto ou obliquamente; para
ligar duas peças a topo; para ligar duas peças juxtapostas.
Andaimes; de construcção e de reparação.
Gaiolas, tacos.
Frontaes (armação, enchamel, francesas). Tabiques.
Vigamentos. Caixa de ar. Barrotados, Ferrolhos. Madeiramento de coberturas; madres, fileira, frochaes, varedo.
Trapeiras. Claraboias.
Escoramentos. Cimbres.
Ooberturas

Classificação. Telheiros ou alpendres. Coberturas de 2 c
4 aguas. Mansardas. Inclinação das agnas. Processo
graphico para determinar o comprimento do madeiramento do telhado e a sua inclinação. Armação.
Asnas (de madeira, de ferro e mixtas). Elevação das asnas. Ferragem.
Escolha e emprego dos div rsos matcriaes. Telha (ordinaria, moldada, de escama), ardosia, metaes (chapa de
chumbo, chapa de zinco lisa e ondulada, chapa ondulada de ferro galvanisado), vidro, ruberoide, fibrocimento, feltro asphaltado.
Portas e janellas

Portas de madeira; typos diversos de portas. Cancellas.
Nomenclatura das partes constituintes; aros, bandeiras, alisares. Sua eonstrucção. Ferragens; nom nelatura do commercio. Portas de ferro. Typos diversos
de janellas. Nomenclatura das partes constituintes. Caixilhos de vidraça. Persianas (fixas e moveis).
Teotos

De madeira. De estuque. i asquiado ; enchim nto ; r bocoo Tectos de outros materia a.
Pavimentos

Resistencia, duração, permeabilidade, de oração.
p dras
naturaes. Lag dos. Diversos typos de alçada, a MacAdam, á portuguesa (ordinaria e hydraulica), de parallelipip dos. Pedra a empregar nos differentes typos. D
pedras artificiaes; ladrilhos de cimento coramicoa. De
madeira; Dom nelatura, eonstrucção, imp rm bilisação.
De cimento armado. De betonilha.
e a phalto. De
corticite. De vidro.
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Esoadas
Nomenclatura.
Dimensões dos degraus. Traçado, Escadas
de mad ira, E cadas de mão e escadas de thesoura. Escadas de pedra. E cadas de ferro.
Oanaltaeções
De agua potável. Qualidades da agua potave!. Canos de
adducção (aqueductos). Poços, cisternas. Apparelhos elevadore . Casos de haver na povoação uma distribuição
de aguas. Depo itos. Canos de distribuição.
Assentamento da tubagem. Accessonos ; torneiras, contadores.
Diversos syst ma de sgoto; separado, tudo ao esgoto.
Idéa da rede de esgoto de uma cidade. Campos de irrigação. Esgoto das agua da chuva. Algerozes. Canos
de quéda, E 'goto das aguas de lavr gemo Emprego dos
depositos de gordura. E 'goto das latrinas;
indicações
geraes. Iristallnção
das Iutrinas e urinoes; dim nsõcs,
materiaes
e construcção
dos canos. Acceseorios, Emprego do' diverso
typos d siphões. Autoelaves. Lavagem e ventilação.
A utoclysmos.
Ventiladores.
Fossas
fixa e movei .
De gaz. Assentamento da' canalisações. Accessorios; contadores, bicos de illuminação.
De electricidade.
Regra
geraes sobre o assentamento dos
conductores.
Pinturas
Utilidnd . Regras gerae
a observar na pintura. Ferramenta de pintor (brocha , trinchas e pentes). Pintura á
colla. Pintura,
01 o. Emprego do
ccantes. Empr go
das div rsa tintas preparadas.
Rt>gl'as ospeeiae
á natur za das u}> rfici is a pintar (alv« naria, madeira, mota s). H( gru e p ciae a cada genero de pintura. Operaçõe: a . ecutar.
Env n-ni amonto. Utilidade. Regras a obs rvar na applicaçi\o do v rnize . Alcatroam nto.
Diversos
Tupuru
. Vigamento.
de ferro. Suppcrtes
de ferro. Hodupé . Guarda cad ira. L:unbri . Grad eamcntos. Forro
a papel. Emprego do oleado'. Parquets.

e) (lua rteis :
Generalidades
dos quart i para tropas apeadas
tada . Quarto;
ti regimento
de companhia,

Accomrnodnções

e monesquu-
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drão ou bateria. Casas de guarda. Enfermaria '. Melhor
local para um quartel. Área a occupar.
Indicação dos typos mais vulgar s de quartéis. Numero
de pavimentos. Systcma Tollet. Orientação dos cdificíos.
Illuminação natural e artificial.
Regras de construoQâo
Indicações geraes
esp ciaes sobr a construcção.
Quarteis de companhia, esquadrão ou bat ria. Distribuição
interior. Cubagem. V ntilação natural;
yst ma' div rsos de caixilhos, mpr go dos vidro du pio . Dimen ões
das cas mas
das outras d p nd ncias (casns d lavag m e de limpeza, quartos div r os, arr cadaçõ is). I riDoes de noite.
Enfermarias;
cubagem, ventilação, dimcnsõ s.
Casas de banho. Diversos typos d banho.
Dispo iC'õ"
corrcspond ntes.
Cavallariças ; dispo ição int rio)', cubagem, ventilacão natural, dim nsões. Palh iroso C 11 iro .
Cozinhas; di posição int rior da div rsas d p nd neia
Latrinas.
Urinoes (com agua
aystema I3R tz).
Arrecadações
gernes.
Aocessorios
Armeiros.
- Cabid s (para equipamento
para.
llins).
Tarimbas. Lavadouros. Enxugndouro
.
Tinas de banho. Appar lho para banhos d a per ào.
Apparelhos para aquccim nto d ca as; elas iii IIÇIlO, condíções a que d vem sntisfaser. Fogão v ntilador, outro
typos.
Manjadouras a div r O mnt ria s (mad ira, pedr I gr ~
e ~ 1'1'0). Baias. B bedouros.
mel' pnrll palha.
Fogõ 8 de cozinha. 'I'ulhae. R de para pão.
Mont -carga . El vador .
'ampainhas
·1 drica . Tpl phon . 'rubOR 11('\1. tic()

f) Legi laçl10 oo,·c

COIl

tl'!tcç'ües l'IIilitm'es:

Conh cimento das disposic:õcl:! do regulam 'nto }lnr: o r·
viço da ius}>\CÇÕ \S d 'llg 1111 ria.
rvidõ \!I, legi lllçlto qu IlS r ,gula.
P Bsoal auxiliar d
C!'viços d ng 'nh ria lllilitlll' i d v •
l' S <lu Ih in 'umbt m.
Proj 'cios, orç:llI11cntos
stimlltivlls.
Obras; contabilitlad
da obras.

1." Serie

ORDEM DO EXERCITO N." 1;)

415

Programma da parte especial do curso de enfermeiros
1.° Anilo
a) .L' oções rudimentare
de anatomia.
ú) Noçõ s rudim ntar s d physiologia.
c) Noçõe rudimentare
de hygiene.
d) Noções rudimental'
de P qu na cu·urgla.
e) Noções gera s d thcrmornetria.
fl Noçõe gera
de hydrotherapia.
g) To~õe' g raes de maçag m.
lt)
oçocs g rae d n icrcp ia.
i) P -nso " appar lho e instrum ntos cirurgicos: modo
de cons 'rvaçl o a epticn.
j I • 0<;oe8 gera
de pharmucia.
Posologia dos principal' medicamento
• incompatibilidndes.
Díversae fôrmas
de miniatrução
de medicamentos.
li) Prim iros soccorro fi doentes ou f ridos.
l) Diver '09 meio de onducção
de doentes ou feridos.
111) •. uçoes gerae de soccorros ao en ven nados.
7l) ~ rviço de maqueiro'.
o) Devere dos enf rmeiros e serviço d enfermagem.
2.° Anno
R petição mai

de» nvolvida

no 1.0 anno :
a) ...Toçoes geraes d

das

materias

leccionadas

hygi ne ho pitalar, desinfecção

antisep ia.
b) Noçõ s gera

e

d hygicn
militar.
c) Material sunitario de campanha
sua utilisação.
d) ~ rviço d Ilude em ·IHupnnha. Serviço de 1." e 2.'

linha.
e) Attribuiçile
e d v r s do sargentos da companhia
de S811dl' indi ado no regulamento
geral para o serviço
de aud do xercíto.

Nota. -A cada anuo corre pondem os r spcctivos exer.
cicio prati<'o C)l1 con i tirito na applieação dos pensos,
apparelho
pratica do s rviço 110pitaltlf(~s, exercicios
d maqueiro e com C) mat rial Imitario de campanha.
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Regulamento para a promoção aos postos Inrerlores do exercito
CAPITULO I
Do modo de prover

o 1)0 to vago em t mpo d
ECÇÃO

pAZ

I

DisposiQões geraes

Artigo 1,° A promoção aos postos de segundo c primciro cabo, c s gnndo sargento,
da compet ncin dos
commandant s dos r gimentos ou de outras unidnd ~ com
organisaç!io independente.
A rt. 2,0 Os referidos commandant B promo\' ruo a s gUlldos cabos, por proposta dos rcsp ctivos commandantes
do companhia,
squadrão ou bateria, ou })or iniciativa
propria, na' companhias ou baterias indep nd ntcs, ató
numero igual a m .tadc do quadro elo pruJl siro cabos, 08
soldados ql1 depois de promptos da illstl'IIt'~1\O do r eruta,
tendo pelo menos s isscuta dias (lo serviço suj ito a nomcaçao d
scnln 1\0 corpo a qu pertcnc ucm, rcunnin o
bom comportam -nto manifestas diepoaiçõcs til' aptidão militar,
Art. B,O Da m 'ma fórma scrllo preenchida
:I
vacatnrns de primeiro
cabo , dev indo por "111 a prnç
propostas possuir, alem das condições t' .igidns para a promoção a segnndo cabo, o e: itI11 ao cur () dI' habilitaç o 1ar
o rcfor ido posto. QUUIIIlo em qualquer companhia,
(,pia·
dl'ito 0\1 bateria hllja vncaturu de primeiro cabo nilO llllj
prnçlls na c()I1di~ocs pal'il potl(')'('1l\ '1' prollloYidu,
Olllmandanl
cio corpo fad o pruvim 'nlv pOl' Iivr' I olha
ontre aI! praças <ln onll'aS 'oJllllllnhia,
Illllldl'õ\ lU baterias Jlropo til jlara }lrolllOt;i\o pelo COIIlIIIIUHlanfl' d' tas Ilnidlldl'8.
ArL .. l.u O prO\'illll'nto
do }lO to \"ago d· 19l1ll!lo ilrgento fal'-St .ha }lUI' con 'lU' o culr
pl'illl ·il'O (,' Ib ,
'5 ullieo, Ihl\'l'llIlo
~\lpl'llnu1l\l'rario
pura l'ntl'lll' 110 ef·
f 'ctivo <lo <[\ludl'o, 8i:! vueu(llra
qUl'
fOI'('m (IUHI
r O
pre 'I\chidll
alt 'rnadalllcnt
por 'UIll'UI' U l' pUr qu 11 ,
P 'la ord III por IJU foram ilugm('utallo
!lO
(T-divo 110
corpo,
Art. õ,() O provim nto do posto vago (II Jlrilll -iru III'·
gento nll fiI'ma II· IIrlilh ria, e:lVlllllIl'ia • inf'llul ri,
na
companhia II slll!·j t'n 'ias, <iII \ IIgl'lIpill'A com (', t I ultima
nl'lIIa,
tilr- c·lta por (,'011('\\1' o }lI' '\'iIlHl nt lIIan<llldo rc. li·
é

I

()
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approvado, ou em que, havendo-o, t nha perdido o direito
á promoção, só se realisará novo con .ur o na epocha em que
se realisaria se nenhum d' st li! fartos se tivesse dado.
§ 5.0 O segundo sargento que, na occasião do Ih p rtencer fi. promoção, estiver comprebcndido
em algum processo criminal, só poderá ser promovido depois de julgado
pelo tribunal competente.
No caso de ser absolvido, ser-lhe-lia contada a antieuidade da data
m que a promoção lh pertenceu,
§ 6.0 O segundo sllrg nto approvado no xam par.
primeiro sarg nto, e comprehendido
no grupo dos <jU d vem ser promovidos It este posto, P 1'([(' o direito :í promoção se for punido por algum dos crime
indica los no
artigo 13.0 ou se soffrcr punição que o inhabilit
de
r
rendmittido, ou que apreciado o
u comportam mto, n
termos do artigo 11.0, ell t nha um valor inferior a 10.
N'este MSO a data do ultimo castigo marcará a terminação
do ultimo tri nnio.
§ 7.0 Dos segundos sargento
incursos nas di 'posi~õ
dos dois pnrngraphos ant riores será imm ediata i dir tament
feita a devida participação
à 2. l' pllrti~llo da s .
cretaria da glll·rra.
§ 8.° Na relação d alternçõ s dos igundo sal'~ ntoa,
abatidos ao (lectivo do corpo, enviada :í me ma r parti.
ção, dever-a -ha s mpre 111 ncionar na casa « Obs('rv/lI)õ s.
a circum tancía, se se d 1', d algum e tal' incluído no numero dos que dev m s 'r promovidos ao posto imm xliato
nos t srmos do Pl'e .cnt artigo.
§ 0.0 O disposto n'estc artigo nao applicnvlll aos corpos aqllart lados Ilns ilha Ildjac ntes, onde as VII 'aLtull
d prilll ,iro Iml'g 'ntH serão pl'e nchidas por eOlll'U1'80 ntl'e 03 sl'gltnclos IU\I'g ntos de l'ada corpo,
mio '('guid •
mell to a sua pl'OIllOÇt II no posto imm 'tlinto ol'd 'n;ul:l r lo
res}) ctivo eOlllm:1.llcl/tllt .
A I't. 6.° A vaeaturll.s do pl'im ·il'O :ll'g 'llto ol'col'l'idll
na arma ti
ng 'nlll'l'ia (' na compallhilt
ti· 'quipag '11.
c de anel' s dto pl'lwllC'hiclll por Cml 'III' () Plltrc o r pectivos
sC'glltHlo Slll'gl'lItOS, 8 'IH!O 'guidlllllC'ntt
fi
\lIl
prolUo~ito ilO posto illlll1cc1inlo (ll'd IlIHlll n'lllJul'lla al'lua
pelo conllnalldantc
do I'l'ginll'nto,
na I'l'I'Cric111 ('ompanhias pelos r sp' ·tivofl ('omllllul<lant H.
Al't. 7." lIav ndo primeiro
slll'gl'ntos SUpl'l\nlllll .rarios
para ('ntl':II' no dl'edivo do quadro, di v 1'. o prt'l'lH'IH l' as
\'al'llt 111'1\8 'gUllllo () c1ispost )lO ~ llllico tio artigo -t."
Art.
.0 Os
sllgunc10s sarg nto tt'llllsf ·ridos }lum o 111·
ó
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tramar cm virtude do disposto no n.? 3.° do artigo 31.0
da r'?spe tiva organisaçl o militar, approvada por decreto
de 14 dt' novembro de 1901, que regr essrem ao exercito
do reino tendo ali concluído os dois annos d serviço ffectivo, s~riio .ubm ettidos a. xamc para. o posto immediato
no corpo a qu pertencer m, logo que declarem desejar.
faz 'I-o, uma. vez qu esta declnraçâo seja feita no praso
de ei m ze , contados da data. do d sembarque na metropole, nuo t jam incur O' nas di .posiçõ s do artigo l~.o,
e ati façam ás condiçõe
1.', 2. a -4. a do artigo 12.°
§ unico. ~ 08 icgundos sargentos de qll trata este
m-tizo não po, uir m o cur o d habilitação p[~ra primeiro
sargento,
ma' ,..tiv . rem u'ell matriculados quando lh s
foi impu to o .crviço no ultramar
o adquirir m no 1.0
anno I clivo que
: brir depoi do
u r gr sso {t metropolc,
{orno tambcm
ubmettidos a e: ame para o posto
inunediuto
c declararem
dI' (jl~r fazcl·Q no praso de vinte
dias, contado' da data -rn Cfll ° concluírem o exnm do referido cur o, e III o l' tiverem por outra causa inhibidos
de ase .nd r ao po to imm diato.
Art, 9.0 Os segundos 'arg .nto , a que se r fure o nrtigo
o
sen: unico, que fi 'arem upprovados,
serão,
na primeira vncntlll'a. qll uocorr r, promovidos no posto
imm c1iato.
~ \Illico. /0' COl'pO {,lIl que a promoção a. pdm iro sargl'lltO é ~,ita p J.
C 'reulrill. da gll~rra, logo que um s .
gUlldo ,:\rg '!lto, do <1 _(li trata l'ste :ll'tigo, s ja approvado no Xllm' para () po ·to imlll 'c!iato, far·sc·ha <lir 'ctameut' a d vicia COlJIlllUlliclIC"o li :!." !'l'partição da mesma
Rccretarill d' tndo,
Al't. 10, o ()
gundo
nrgl'nto,
a quo so r fpre o ar,
tigo . o, 1111' 111 () cnn igam out '1' :lpprova~ão no l,rillll'iro
,'um )lara o po to illlm diat I, no pra o indiclldos n'cs8
u!·tigo '. li parngrllpho, pt:r<l r: li o dir 'ito li vantag III con·
Ignacla. no ~ 3,11 do artigo :31.° da ol'ganisaçlto militar do
ultramar de 14 d, nO\'I'IllUI'O cl· 1901.
Art. 11.0 () {'ompOl'tulIll'llto das prl\~IlS qu pl'cttnd,
l' m
I' adlllittidn
ao conclII' o }lara 08 }'O tos de spgUlldo {' prillll·iro
IlI'W nto '1'1\ .. pn't'iado C1l1 valor s, ql~e
ntrarão na forlllulll tinal d {'Ia. ilil'a~ão, s 1'vi1l<10li bas
para e ta aprecio ': o O valor mnxinJO de :!O, arbitrado ás
prali/l8 com \ x lIlplm' comportam
nto.
A pra~as a qu lU t 'nham ido applicndas puniçu 8 di8ciplinurc
Offl' rão
as ('fruint '8 d pl'ocinçõc no l' ,forido
valor maximo:
tl
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Castigos applicados no triennio que termina na
vespera do dia marcado para o começo das
provas do concurso:
Prisão disciplinar (cada dia)
Detenção (cada dia)
Guardas (cada guarda)
Fachinas (cada fachina)
Quartos de sentinella (cada quarto)
Uma reprehensão

.
.
.
.
.

No triennio ant rior ao precedente:
Prisão disciplinar (cada dia) ...•...•...........
Detenção (cada dia)
"
Guardas (cada guarda) ..............•........
Fachinas (cada faebina)
Quartos de sentinella (cada quarto)
Uma r preh n ão

Valore

l

.

1

,4
0,3
0,1

,75
0,3

'.1 -

,2')

,07

.

o triennio anterior ao preced nte:
Pri llo di ciplinar (cada dia)
Detenção (cada dia)
Guardas (cada guarda)
Fachinaa (cada fnchina)
Quartos d entin lls ( ada quarto)
Uma repr shenel o ................•..........

.
.
.

0,2

.

0,05

'l

08 tri nnios anteriore
ao prec d nt :
Prisão disciplinar (cada dia) ..........•.•......
Det nção (cada dia) ........................•.
uarda (cada guarda)
Fuchina (cad ~lIchina) ...•.........•........
Quarto d s sn tIO 1Iu. (cada quarto)
Uma r pr h ns, o
'

0,5
0,15

0,25
0,1
.
.
.

1

0,07
I

,02

erá tambem computado
m 20 valor
o comportam nto da }lra)a qu
t ~nm no abri 'o do di po to II
L" do arti 70 144.° do r guiam uto di eiplinar do
r.
cito, i to é, quando d de n data do ultimo n tieo por
ell 8 soffrido at á da v BP ra do com'
d pro\'
do
concurso t mhnrn dI' orrido d z ou m i annos,
§ 1.0
uando OR con lhos d gu rr ou ti di ciplin
proe dam cm harmonia com o artigo 4f>l/ do c digo d
justiça milit r, S pi n
impo tna flrão, p r todo O
l

°

1.' 'erie

ORDE~1 DO EXERUITO N.· 1 Õ

421

fazen-

P lo menos,

t

nham 8ofTrido puni<jõ s disciplinaulam nto <li ciplinar, aa inhi-
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2. o As praças que se acharem no goso d qualquer licença ;
3. o As praças que estejam envolvidas
m proc sso criminal.
4.0 As praças que no dia do começo da prova do concurso estiver m cumprindo p na sup rior A d d tenção.
Da suspensão da pena nos termos do artigo 8 .o do r guiamento disciplinar não dev r{L resultar para llas qualquer pr juieo ou b n ficio.
§ 2.0 Não s rão admittidae ás provas, comquanto o hajam ido ao CODcm 0, :Ul praços 11 quem, durante o peri do
da sua realisação, fOI' applicada pena upcrior :í d det Dção, 0\1 sta por mais d novo dias, 0\1 aiuda <J ualqu er
pena, qu , se tiv sse sido incluída na apr cia)il.o do cmportamento no ultimo triennio , fiz sse r snltar pllra ta
um valor inferior a d z.
A1't. 14,0 A habilitação littoraria exigidn para a admissão ao concurso é a approvação
no cur o do po to a qu
8e eoncor1' .
§ unico. O cm o d in trucção militar da r ul '8 n.
pia d Lisboa é consid rado c mo de habilita): o para o
posto de primeiro sarg nto.
Art, 1ó.o A promoção ao po to d
argent
njudant
8 rá f 'ita p lo mini tI'O da gu rra
reenhirá no prim iro
sarg nto, primeiro sarg mto cnd t ou prim iro sargento
graduado,
.adete, mais antigo da r spc .tiva .1'1UIl, (lU'
rOUDa as eguintc
t'oudições:
1.: 'r r o CUl'l:!O d. 8col:\ ntrnl <1 \ arg 'nto ou. pprovaçito 110 prilll iro allllO 'Ollllllutn do cursos c111 cliveI' II
armas da ' cola do exo!'('ito;
2.- T I' It si tido !ln '8 'ola pratica d:\ l' sp ,tiva atina
a um p riodo dl\ in tl'l1t'~l'lo (lJll 'onformi(lllch com o pr C itunc10 110 rCRp divo !'t'gulnllll 11to;
3.:l '1' r p -lo 1lI 'nos tI' '8 IUl1l0 d
i'\'i~'u uj itu nom I\~ão do Bt'lIla no }lO ·to UI pr'm ,iro Hl'gento,
,lê elUp nhamlu (,fi', tivlIlll ntc dtll'l\llt o lllct1l0 prll o (I t 'lllPll
as fllnc~õ .8 do po to III Ullla lI11idlld <ln anil \ 0\1 (I'\,i\o
tl. que pe!'t lIC 'I' ;
4,a '1' 'I' hum COlllportmntlnto militllr, s mIo cnn
digno do po to Ílnlllt'llillto
na inf 1'11111\(; 1\1III 111\
Vll8 tIOS ultimo
inco nnno tI l'1'\·i<:o.
§ t.o ( s prillll'il'08
Hl'g nto
('1\t!dI8
hnhilit 1(10 '\)lI f)
primeirll /lllllO rOlllllllt1ll (108 Cllr os dl\8 (Iin'r li I'mu 1111
escola UO tlX: I'cilo I II ill 'lui<lu parll I\. pronto' n 110 Pt) to
do 811rglmto IIjlltlllllt'
nll
'ala g 1'/11tio prillll iro
1'l

I

L'

gent~"

423

ORDEM DO EXEllCITO

424

N." 15

1.· erle

Art. 16.0 Toda a, praça de pret quo reuna as condições
do artigo 12.0 póde, dez dias ant s de lhe perten ar o licenciamento para ares rva, solicitar do comm ndant do
corpo para ser submettida a xame para o posto imm diato.
N'este caso, ainda quando approvndo, o candidato conserva o po to que tiver, mas scr-lbe-ha lançada no livro d
matricula a seguinte nota:
Foi approvado com ... valor s no exam pai" (po to).
§ 1.0 As praças n' stas condíçõ s, nos chamamento
rdinarios para serviço, desempenharão as funcçõ
do po to
para qu se mostrarnm habilitadas.
§ 2.0 Em oe , ião de mobilis ç: I"
111 sma
pr, ças
serão promovidas ao posto para quc ficnram approvada ,
quando haja vacatura.
SECÇÃO

Ir

Abertura do oonourso
Art. 17.0
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d sejarem concorr r reunam ao corpo em tempo opportuno,

§ 4.0 As praças pert nc nt s aos corpos que tiverem a
séde na ilha adja nte pod râo igualmente concorrer,
quand façam part de qu qu r destacamentos ou dilig ncia m serviço fér: da ilha que for séd do respectivo
corpo .
• 5.° As vacaturas de primeiro sargento nos corpos indicado no s 1.0 a de segundo sargento, que occorrerem
d de O dia da abertur do concurso até li. conclusão das
re pectiva prova,
rito provida juntamente com as vacatara annunciad
em dep nd ncia d abertura de novo

apros ntem candidatos ao conorpo mandará publicar a om-
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petente declaração na ordem, c não se fara a nomeação
do jury.
Al't, 21.0 Se o concurso para segundo sargento se n1Ío
eff ctuar por falta de concorrentes,
ou tiver do r P tiros
por falta de candidatos approvados, o commandante numdará annunciar novo concurso por trinta dias j ,e
tI:
tiver o mesmo resultado, preencherá as vacatura
por upranumernrios,
havendo-os, ind p ndentemont
do di posto
no § unico do artigo 4.0 Quando d'i 'to, porém, ainda MO
r suite o preenchimento
das vacaturaa, o .onnnandnut
fará as devidas parti 'ipa~õe para lia s r '111 pro nchidas por suprauumcrnrios
de outros corpos, ou por tran fel' ncia de s gundos sarg ntos também de outros corpos, pref rindo o que a d -sejar m,
§ unico, Na companhia do saud proc d r-se-lia a novo
con urso quando o r pectivo commandant
o julgar opportuno , nao pod ndo, porém, r ali aros
cnão d 'poi d
decorridos seasenta dias do ultimo concur o.
Ar]. 22.0
o o concur o P' 1'11 prim iro 'arg nto 11011
corpos indicado
no ~ \).0 do :u,tigo 5.°,
no urtigo li.",
" . não oífectuar por falta d concorr nt is ou tiver do r .
petir-se por falta d caudidatos approvado , proced r-s '·ho.
como se pt' ceitua no artigo ant rior ou no S '\1 pnrugrnpho.
SECÇ.\O III

Oonetttuíção

do jury

AI't. 2:3.0
jury para os concursoa sel'A.
im COII tituido :
a) No r gimento
li
ngunh ria, nrtill« ria, :;l"allllria c infantcl'ia,
!lO!:! hatldltol~
de c:\)IHlol"s:
Pro icl 'lIt - um m.~jol' j
Vogae - doi' 'npiti\cs e 11m suo:dtt rllo, ai III do .jlldant', qU(' sel'vil'ti dll • cl'r('tal'io;
b) Nos gl'UpOS d mni:i ti UlIllt! Latol'ills (I, artillt ri. :
Pr si<1l'nt· - um capitao.
A l't:stllnt ('011 titui)OIo (lo jury C01tlo ílll pI'!' I.!l' .,' 1I1~
Itlil10tl Ilnt 'rio!' ;
,
c) Nos gmpo
de (lull!! bl\t ria d lu·tilh 'ria:
PI' sül< nt - IIIll c pitão;
Vogae - 1 capitão (. doi, BlIhllltl1rltO,
all'lI\ do njuuant , (PIO !wl'vir:í d SI ']' ·tario j
cl) Na batl·rins ind 'P ·ndcl1l s
companhia de (quipllgene:
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Tr s officiaes subalt ruo, servindo o mais antigo de
prcsid nte
o mai moderno d 8 crctario.
e) .,."a companhia de aude-os
dois ubalt mos m dicos do quadro
o t nent m dico mai antigo da guarnição d Li boa, nomeado p elo .ommandant
da r spectiva
divi ·ao militar. O mais antigo erve d pr sid mto c o maia
moderno d secretario ;
f) Na companhia'
ind pendent s de ng nheria,
xcepto no' -oncurso
par, prim iro !\arg nto - como é
pre ripto na alin a d);
1.0 10~ concurso
p rn prim i1'01:; .argcntos na arma
de eng nh ria, 11m capiti
o ubalt rno, nomeados para
v ca , d sverao p rt nc r ;'t· .ompanhias ind p sndcnt a
da MUla e , 'r: o 110m -ado por 'cala pelo director g ral
do .rvi 'o da arma, com çando P ·10 mais antigo
não
dev -ndo P rtenc r I, UI mil companhia,
, :!.o '0 ('orpo
III (lU' lia (lois ajuduntcs , o !:IC 'reta.
rio do jur'
rlÍ o aj ndant
encurregado
(lo serviço da secr taria , III\. falta ou imp dimento d' ste, o outro ajudnnte,
Art. ~4. o A nom açuo do officia 'H, pam corll:ltituir m o
jury, d ve s'r ~ it, !l' \' '. P ra do dia do con 'urllO e rc-

• hit' no, offi 'ia . Illai antigo
das ela's ~ in(Ticadas nas
nlin 'as do artigo ~:3.", 'lu , ~H'halldo· c pr cnt li no corpo,
nuo o 'tt'jam
('onunandnntlo
'x rcenel!) IIS fl1ncyõ s d
t 'fi( llt· corOll I, no ilOp Ilim ))to d' . t " ou d s ryi~o exterior d( vint
!)l1l\tl'lI hOl'3
d dUnl 'ao ou mais.
~ 1.° • Pu falta d· qualquer do membros do j!\1'y, fnrsc-JU\:\
nb tituil)' o , gllllc10 () pr'c iluado no' r ~gulalU

'ntos vigenh

.

§ 2.° JOlltinullI't

n. faz r pal't elo jllry qualqll l' do
mbro qlH' fOI' promo\'illo 11U trarll;C 'I'ic!o do 'Ol'pO
d poi ele com '('llIla n 1'1' Vil do cOIll'ur o,
~ :1." ,', por (lo 1\)1l 011 outro llloti\o jutifit'lulo
nlgulIl
oflit-i:ll ti\' I' d
'I' lIh tituido
no jUl'y,
'uu tituto só int rvir:L lia pro\'IIS
111 CP\
:linda . tcjnlll pOl' ,'aminar todo
('allllitlllto~.
: ·t,o ."0 'I o dI' f I U dI nfli·i I' para ('otl!:ltituir!'tn ()
.iUI·y, o 'OllllJllll1(!llntc do 'orpo oli('itllrá da Illlcto1'i<lndl
com}! t lll' o ()Oicill
III' i o. Jlar, o com pletar, 08 qllües
CI'ã.. d I nrmn Ou I'\'i\,o n (lU li I't '!\l'lH' o ('orpo Ollll!! 8
c~ ctullr o concur o.
§ f> ..o ~1I ndo o ajudllut
(jn o oflicinl l11ais grnduado
ou 1111tigo do 111 mUro tI j lU')' I fi tllllirlÍ. II pro idl'nl'Ín
d'. ~"
:\ fun '
d
'I' tnrio serão
oxcl'cidllS p lo
081 '11\1 mm
moderno (lU' do III mo jUl'y fa}:\ parte.
S II

III

(l

I)

'fi
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§ 6.0 N~o podem fazer parte do jury os par ntes ou affins de qualquer candidato, n m támb m juntar-a
no me .
mo jury pa , filho, sogro, g nro, irmão ou cunh dos.
Art. 25.0 As pra~'as da companhia de ub ist nei s, nos
concursos para os postos de prim iro
gundo arg nto,
prestarão as lia prova perante o jUl'y de um do r gimentes de infanteria da guarnição de Li bo , d t .rminado
pelo commandante da re pectiva divisão.
l~ ç:\O IV

Provas do oonourso

os

c nam-

xami-

-m pr
111;1\ d'(
) ti rurá logo m

1..

crie
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ido a m ',dia obtida nas outras duas

rdar entre
I

i Ali matarias
hav lido di vergencins, o

br

que cada vogal h&
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§ 2.0 As perguntas t
sando a questões concr
dido com cada candidato
para primeiro sargento

dto sempr orientaçã
pratica, vitas de erviço, e o tempo disp nserá de uma hora nos concur os
c meia hora para os d segundo

sargento.

serão
Art. :30.0 Na prova escripta todos os candidato
conjuntam nte sobr o m smo ponto, qll constará de quatro pergunta
no concurso para o po to d prim iro sargento o de tres para o de s eundo arg nto, correspond ntes a outra
tantas pari
do .fCSp ctivo programma.
§ 1.o Para 'umprim nto do disposto n'estc artigo, ada
vogal do jury formulará por (' oripto, m 1>1\1\ is 1I1'}lIlI'mlo,
uma pergunta sobre a mnt ria constant
d cada uma da
partos em qu
st!\. dividido o pl'ogrmnma r sp .tivo, l'
reunidas
m grupo a P rauntas r lutivus II. cnda pnrt , o
candidato mais antigo tirará li sort um d ada grupo.
§ 2.° A prova
cripta s rá . cutad no maximo d
tr
hora no concurso para prim ,iro argcnto , no d
duas hora", para
d segundo nrg nto,
xaminados

ECÇ.

o \'

OlassifioaQão

Art. :31.° T rminado o .oncur 0, o . ecretario fará 11<\
pr scnça do jury, cm vi ta das médias olrtida por cudn
candidato, o ('aleulo pnm a ro p diva clns ificaç! o fin: I
'pela
s gninles formulaa :

cm qll

é a múdin do

1/1

vulores

obtido:

lia provI

no

campo ;
n médin dos valores obtillos lia

J> m ~dia do~ valol'
1I1lndo

8

prOV1\ 01'111

i

obtillO!l lia prov

l8cripl:\.
10 o '/\lIdidllto

vlllm' d c foI' illfl'l'ior II
{'Oll'provallo.
btidn Il {'ula d llwrito tI ada (':lIl!lidllto >1Jl ii nllo·
nin t'OIl\ tHltll. pr eripçii',
11 'Ias ili('Il\iIO tillal )l1I1'Il o
qu tiver ln sido approvlldos, lI('rA (latia p ,la f()l~l1111l

sid

(l

l'1\·SI l'

4
II:

m C}11 a (:
)lortIlIlH'IÜO.

o num

'1'0

+ h+~ e
6

r pr' ('lItativo «1lll\Vlllin'

) do

t'

m·

LI 'orie
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b O uum 1'0 de valor s obtido no curso de habilitação
para o po to a que concorr .
O . 'r ta ri
criptur rá O mappa modelo D, o qual
s ·rá. assignado por todos o m smbros do jury.
Art. ;~~.t) Toda' 11' vota 'o' 'ao de O a 20, a' médias
approximada
até.\· de 'ima.
, 1.0 • erao de 'pr ada as cent imas no total dos va101'
a dcout
r, n . termo do artigo 11.0, para obter
a avaliaçâo do comportam nto.
~ 2.<> A P rgunuu da pro>" • .cripta serão, ant . do
concur '0, la' .ificnda Jl lo 1)1'(' id nt do jury, s .gundo a
sua maior ou m 1101' dilliculdude relativa, tom um valor
ma. imo 'mIlP" h -ndido
ntr
10
i3( , de fôrma que a
omrna dos valor
ma. imo d t da a P .rguntae seja
itrual ao numr 1'0 d' slln multiplicado p r 20.
~ 3." T/I.!\ 1l11ll~':W tI l prOV'l criptn ter-se ha mpr
lU att 'nç: () a orthographir,
• /l J e I :ll'~'ão, .oustituindo
motivo para dimiuuição d valere II. ca.lligrnphiu muito irregular l', sobretudo
POUtO I ..ivel,
Art. 3:3.{) J<.Ul iguuldad
de médias, • 'rà ob rvadu n
gllint ord m d· pr'~ l' ncius:
Par prim iro. argentu :
1." Qu lqu 'I' grau da ord '01 da. '1'orre
E pada ou a
mednlh,\ militar da c1a:~( d valor mil:tar;
2.° 'UI' o da.
'ola c ntrnl de arg >nto , c cntr os que
o tiV'I'l'1ll o C{II maior la ific l,'i'Lotiver obtido;
:Lo .lt.lnlhIL militar d cl e d bon
'I'viço!;
·Lo ~lni()1' num !'II d~ hahilita~õ'
litt ral'ia!l up l'iorC's
a in. tl'lIc(io primaria, 2,{) grllu !lp\'id:lln ut
ompl'ovadas;
5.° Mnior ,ntigllidad
tio po to d
gnndo snrg ntoj
G. o Muior nnli llidndl' 'm pl'IIçnj
7,° lai idall.
}ln r
\\~lIl1do
I'
nto:
1. o Unal!} II r gl' II d ordem d 'l'orr
J·.spada Oll a
ln d 111/l militar da
ln.
tI \':dor militar j
2.°
UI o ele Itabilits ~'l o para primoiro sllrg nto
'ntr
o
o ti\'~r III o 1111\ maior ,III itiea\,lo tivt'l' obtido;
:t o tmlalha lIlilitnr da c!ól
d bon14 rviços;
4.° 1\laiol' lllltnt'ro II II bititaço,.
litt raria sup 'riol'lls
a in tru ç. o primuri:l 2.° 1'r'LII, d \'itlam ntc cOInpl'ovllClllS j
n,o Maiol' allti 'ui,ln(! no p tt, d pl'ÍlUl·il·O cubo;
(i. Maior antiguid, <lo III praça;
i .o dai id II .
Art. :~ .0 O (' r t rio r <ligir:í no v r o do nlapp dn
la ificaç o tinal 1\ ela do nc 'rrmn nto do conc\Il'S , a
O
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r m n'outro concur o se n. o tiv -rem sido averbados no
livro d matri ula,
unico, Quando o docum ntos B jam r tirado,
s r' o
ub tituido por uma d I r ~ao aign
da pelo ajudante,
na qual
f rá. menç o do d tino qu tiveram.

Reclamações
re lamações por fal ta
te r guiam nto, ou por
de pr f rencias de' que
( elas ific <; o r bitrada
r attendi-

inoh ervan ia da ordem
rtigo 33.°, até vinte e
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§ 3.° Estas anctoridades, tendo em consideração as circumstancias expostas, r solverão se a reclamação dev ou
não ser attendida.
e a reclamação for att ndida e di er respeito li ordem de preferencias, o concurso não s rá annullado simplesmente alterada a ordem referida.
Se a reclamação for attendida
tiver por obj cto a
falta de cumprimento
das prcscripçõ s regulamentare,
o
concurso será annullado e abrir-s -ha outro .onform as
prcscripções ref ridas, ao qual não poderão ser admittidos
novos concorr nt s.
• e a reclamação nuo for attendida s rà confinnad: a
opinião do jury.
§ 4.° Em qualqu r das circumstancia , a data a que
dev r ferir a promoção, quando tenha que se r ali ar, é a
do primeiro concur o.
§ r..o Da r solução tomada pelas auctoridad s r C rida
não ha r curso.
Art. 42.°
resultado de um concur o Ó Ó d ifinitivc
depois d passad o pra o para a r clamaçõ
Art. 43.0
uando for annullado um proc
do concurso, por falta d .umprim nt do pr . ito regulam ntares, não se põde pôr m duvida, nos concur o imm diatos, o que a auctoridad sup rior t nha re olvido ác r a
do prim iro.
Art. 44.0
uando O con urs tiver ti r p stir- ,não
poderão faz 'r part do novo jUI'Y o off 'ia s qll composeram o primeiro.
Art. 4:>.° g appli av 1 a stnt reclamaçõ s o di P to
na ultima parto do artigo 11 H.o do r gulnm nto di iplínar, s ndo
comp t nt pal't1. julgllr tl'l mali 'ia da l' 'cl •
mação a propria
\I toridad
q\l t nha d· a julgllr.
õ

CAPI'l'
1)0

modo de 1'1'0\'01' o po to

I..

II

vago

III tt'DlpO

d

gll('rrl\

Oompetenola e prooesso do promoção
'r tadn. /\ mobilisuç!o, o m t mpo d gu rrll,
primeiro
nb
c1 .'Ill'g nto qu vagar 10
nos div rsu 'orpos do tropa. mohilisad !'I 011 lU optlrações, e qu ni\o for III pr enchidos por prllçll qu t nh m

L'
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para prim iro
s gundo saro
pr VII - no campo c a ri-

m+p
c .... 2

Art. -1

o

II

ndo n pr )n nilo po liam, toda, o curso
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de habilitação para. o posto a que concorrem, a classificação final será obtida pela formula:
a+3c
x=-4

Art. 49.0 A distinoção no campo de batalha dispensa
para a promoção todas as habilitaçõ s exigidas n'est regulamento.
CAPITULO

ln

))1 po lçGC tran l1orl.

Art. 50. Os primeiros cabos podem concorr r ao po to
de s gundo sarg nto, sem possuírem o resp clivo curso de
habilitação, até 28 de fevereiro de H)07.
A classificação final será obtida pela formula:
0

=

Paço, em 20 d s t mbro de 10 6.
João Ferreira
Franco Pinto ÜastelloB"allco=R1'ne8to Driesel Scllrütel'=
Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos Porto.
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MODELO B

Aos ...
dias elo mcz d .. , de 19 ... , pelas ...
horas da manhã, reunido o jury, em conformidade
da
ordem n. o "'!
de .. , de .. , de ... , passou a examinar os documentos
dos candidatos e v rificou que todos devem s 'r admittidos ao concurso, por estar m comprehendidos
nas diaposiçõ s expr ssns no regulam nto
para a promo~l~o aos postos inferiores do ex rcito, ou que
F ... (posto) não deve ser admittido ao concurso por ..•
e os restantes candidatos admittidos.

Ou
... e como se não apresentasse
candidato
algum encerrou os seus trabalhos.
Pelo que se lavrou a pr sento acta que Vil. as iguada
por todos os membros do jury.

Os membros do jury,
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MODELO E

R unido o jury nomeado pela ordem n." . " de '"
de ,., de I!), , "
t ndo apr cindo fi prova
produzida
pelo' «andidato
ao posto de '"
argento, ela sificou os
p la fôrma con tunt do 11l"ppn retro (modelo D) ficando
reprovados F,..
' ~'."
por.,.
,
terminou os seus
trabalho,
lavrando,
pr .ent act: , que v e assignudn por
todos o til mbro do jury, os qua· certificam qu o pr. mte pro'
o cont III '" folha' dcvidam nte numeradas
rubricada
pelo 'Cl'. tario , (llle n prova 'scripta terminou pela .. , hora. (da manhâ Oll da tarde),
Quartel
III

Os membros do jury,

• 'ot(I.-O num ro d folh
crão
ripl s por xt n o,

I

hora a qu

t nnimu

o ccncurso
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1,1

Série

11

ia

programma para os concursos dos postos de segundo
e primeiro sargento
Infant

ria o C01Ul){\ll.hio. <l

:-Iub,..i""t

Para segundo sargento
A - Pruvn no enmpo
I. - Táctica

elomcntur

Formar
dividir um p letão.
Commandar
o manejo d arma
de fogo a uma secção,
xplicando a ex cuçuo dalguns
movim nto ,
Commandar
uma "ec<,'í\o nas VOlllÇÕ s do P letão na ordem unida e na ordem disp I'S/\,
ommandnr uma
CÇ:LO na ord munida,
Commandar
uma
cção na ord m di. P rsa, faseudo-a
tambem ex cutar ex rcicios do ílexibilidad
II, -

'erviço de gnnrniçíto

R nder uma guarda.
Rcconh e '1' a ronda de vi .ita,
Continencins.
III. - EquipaJll'lcnto, armnmcnto

i

muniçê

ao

Nomen lnturu
cquipam .nto individual,
cartucho.
Empacotam uto de roupa.

n1. - Equip

III

JlroVI\

IU'IIllUll

mto

ornl

mto, nruiam nto c

IIl1l1li\'õ

8

Mnn ira como It })l'nçll
fardam, .quipnm
nrmnm
para os difft l' ln t S scrviçus.
Armar o dcsnnnnr Il difl' rent 'S P 'ças 11\armu di tribuidn
ao -orpo.

P o o comprim ,.\to ,1. arma.
Pe o elo pl'oj • ,til ' dn polvorn contida
Limp '~:t ( con 'r\'II~'1 o do nrmnmcnto

110
(l

cu r lu 'ho.
-qui] anH nto.

II.- Tiro

Prin .ipios gem
ou!' () tiro, (\rti ..o t.o, ~,o
capitnlo I da :3. Pllrl' du l'l'gllllllll 'uto ,I tiro.

<;'0 du

1.' erie
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T n ao da traj ctoria . Rnsançu do tiro, Zonas perigo as.
Zona deseufiuda . (Artigo 1.0 n.OI 125.'\ 12IJ.0, 127.0,
12 '.o e 12D.o do artigo 2.° do capitulo IV da 3.- parte
do m 'mo re ulr m nto).
III. - T ctica

Defini~ii
trucção

J mentar

io erta no titulo J do r gulamento
tucticn da infanterin.

para a ins-

1V. - .. rvlço int rDO.do corpos e serviço ti guarnição

Dev 'r s do s

0'110(10
/lr'" nto indicado no r gulamento
'" rnl parll o " rviço do' corpo do x srcito.
Dev r do sargento eounnnndante ti uma zuarda.

V. -

Dia ipljna

juetiça

militar

aggr:lValltc

e uttenuantcs.

nto , cabos e oldauos, e seus
iplinar '" .ral e e P .cial do sargentos.
sare nto
. '1' nu a Iuncçõ 's de agenjudiciaria militar, o eomp t ncia d'estca.
VI. -

D

t.ll mento

dlligi-ccias

; marchas

pela via ordinarin

D v re do «unmnndant
li lima forç:t m marcha, ao
entrar n'uuin po\'()Il.~ 0, ou chcg ndo ao S li destino.
Abol .tum IItO.
Alto ; . ua durn~' o ffl qll nela.
luid do com o p oal.
Do n<;1l (III moru d hom m ; d tino, dar ao armamento
quipam nt .
I ·qui i)õ .
'oltll'lIl'iç: o ( P' o d'l rllç o d pito.
\'11.-

r iço de c mpanha

colllmnns m marcha:
mi . 0, ~ 1'):1, cornposi~lo

e frac-
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Patrulhas de exploração destacadas pela flecha ; como procedem.
Guardas de flanco, sua missão, força, composição e modo
de proceder. Patrulhas de flanco, seu eff clivo e modo
de proceder.
Guarda da retaguarda;
sua missão.
Patrulhas de ligação; como são constituídas e como procedem.
b) Protecção em estação:
Postos avançados, peqUf'llOS postos postos á cessa 'U: fim,
effectivo, situação, distancia do posto principal, d v r s
do commandant
e serviço.
V cd tas: fim, numero, situação, d veres g ra s e serviço.
Santo, senha e contra-s nha: d'estas palavras quues a
que se transmittem ás vedetas.
Como se r cebem parlam ntarios, desertor s, prisi n iro
ou qualquer P s oa ou força qu
e approxim
ou t nte
transpor o cordão d v deras.
Postos de r conh cimento, ele obs rvaçao
d ligaç o:
fim, elfectivo, commando , situação
s rviço.
Rondas:
fim, estabelecimento
do s rviço e r vonh cim nto,

Patrulhas
de rcconh cim nto: fim, off ctivo, -ommando,
di tancia u quo s pod m afn tal'
modo de proc der.
e) Estacionamento:
Fôrmas d
tacionam nto ; di tincção
ntrc lias.
Praça de armas.
rganisação das s CÇÕf'S d quarteia de um r gimonto, d
um batalhão
d lima companhia, quando
ta dua
ultima unidad ti não stacion m enc rporadaa.
Divisão das localidades.
Di posição do bivaqu d um pclotí Guarda d policia: .ffcctivo, inst llação
d ver 8.
S rviço g ral <los atacionam ntos ; on titni\,lw elo . II
II saoal ; ff ctivo, installll\,l'i
d v res dn guarda Jll'in·
cipa!
da gll/lI'dll!:! d S<'glll'1II1ça.
Traçado
'ozinhus
latrinus d clIlupanhu.

a

C -1'rovl\

('. cr11ltl\

I

Escriptuml'
d is ou muis diltS o diario d
p las indicações qn 111(\for m dadas.

uma companhia

447

ORDEM DO EXERCITO N,' 15

).' 'crie

E cripturar o mappa dia rio duma
ompanhia, sendo-lhe
forn cidos os elementos.
Formular
uma r qui içao de pr t para dez praças, sendo
dua

graduadns.
II

Formular uma p rte da guarda para o numero de sentinellas que lhe for det rminado.
Formular uma livrança de P' o para soldados e sargentos
n'um destacamento,
h cripturar
a cont da r ceita e de peza om o rancho
geral de um dia, d iguandonum 1'0 do pl'at;as e
t ndo pre
nt
as tabellas r gulam ntares.
III
arte ti uma oe '01'1' neia.
l' digito uma n ta cujo a umpto lhe for indicado.
1 digir 11m r querimerao
obr o assumpto militar
lh for d signado.
Para primeiro

que

sargento

A - Prov« no campo
J. - 'I'actiea cl mentar

Formar

c dividir

uma

omp, nhin j p<t ar revi ta em 01'qu lh for indicada, notando

d m d mar 11 A frncçi\
corrigindo n falta,
, mmandar UIIl P .lotão
unida
na rd m di
ommandar um P lotão
ommandar
UIll P lof
tamb

m

S qll
d

o

.col

d companhia

na ord sm unida,
o na ordem di 'P rsa,
xercicio
d fi xibilidad

x cutar
I r. -,

na

'j

n

na ord m

P rsa.

C8

c toqu

8

fazendo-o

do orneta

con tam do r guiam mto para
infuuteria.

<

in trucção ta tica

rvação, - L li ta part cl:t prova os undidatos dev '!1 '1' sxaruinado
.onjun itam snte estando munidos d
lapl '}lapd onu m nl'ionar: o () toque' (Pi o jnry m n·
dnr " 'ut:ll' ao corn t(·iro da força po tn lí (-HIll di poição,
"ael. vogal mandar:l faz r doi ignn ou toqu s. Oi!
pap i t otr 'gll p lo c/luclitluio nito tilT: () pal'l' do pro(_' 80 de
x lU '.

L" Seria
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B - Prova oral
1. -

Tiro

Os conhecimentos
xigidos no progra.mma. do concurso
para segundo sargento.
Causas de desvio dos projecteis no tiro.
Influencia da rasançn e da justeza do tiro nas formações,
segundo as Iérmas do terr 'no.
Effeitos dos ricochct s,
Limites dos alcances efllcaz s dos fogo:; de iufunt ria de
artill: ria de campanha.
Regras para o cmpl'l'go dos fogos do infurit 'ria.
II. -

Serviço interno

dos corpo

Deveres dos primeiros sargentos indicado no regulamento
geral para o serviço dos corpos do xercito.
I II. - Justiça

militar

Crime militar; suas circumstuncias
aO'lrravant
nttcnuantes.
Penas do cocligo de ju ti):L militar ' ('II ,Ir 'itos,
Deserção cm 1 '1l1 po de paz; circunu tunciu PIl\ q 111 umn
praça eommette
sto irimc.
Partici pa~'ILO do cri 1ll1'B militare c queixa dl\ Of)'l ndido.
011. elho
de di iipllnn reeim ntae funccionando
e mo
tribuIIIl<'. do ju liça; UH ('0111(1 stencin c dever« elo '0
crctario.
I V, -

ElUhal'lll1'

~rrlfdllL8

a) Pt'Otcl'~ãf)
conh imento
parn

iu furr

ou Iluvial

, do embnrquo ; jlolil'ia dur.mt \ a
v, -

)

II I

EHl~IIfIlI()

Dispo!' o sll'\"il;O

fi

rviço

ti

rr-lur.

III

CHIO)lILUlu\

dns columnu 1'111 mareha :
','1 filio
110 PI'Ogl', I11l1l II
arg

'II!O,

ti'

l'"'IlI'l\Il~a

III marcha

par.

. n ur
lima

xnu-

pnuliin.
O uardn

da r tngunrdu

1111

murclm

111

r itirnd

j

pro' xle.

Alto.

b) Prot C)l o cm
Piqu tcs j \la mi sau,
mIlito.

tn~il() :
r lçllo, e~'l'!i\'o

llllllll

I

rll

omo

La

ORDE:'.!

irie

4J9

Pequ nos po to , po to á. cos aca, po tos de reconhecim nto, posto
d ob r vação, posto de ligação: fim,
cíf sctivo, commando,
itunç! o, erviço, modo como s
e t belec m, quando
r .nd m o modo como o devem
faz r.
Ronda : fim, • tab I cim nto do erviço e reconhecim .nto.
Patrulhe
d reconhecim nto: fim, ffectivo, commando,
di .tnneiu
qu
pod m afa 'tal' e modo de proceder.
c) Estacioni m nto:
onh cim nto
no progl'amma. do concurso
p. r: .gundo
rrr nto.
Di po içau do bivaqu li uma companhia ou do um batalhão.
Alarme.
ontin

ncin .

\'1 -

LI iturn

Nom nclatura

d

cnrt

do t

s.orielltn"ito·

1'1'

Avuliação de di tancia
Sienn ' convencionae

no

II

valiaçílo de distancias

principa 's accid nt s,

nz carta.
Ulpr gado

nas

nrtas

topogra-

phica .

Marc. r na

for indicado;
índio

(' -

H lll~'.lto ti
du çi5

ProY& e cripta

nt
P rn <luz pr ç.a di di ver as gralt r. çõ' 'lU lh fOI' l1l dnda s.
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V SCl'ie

II

Escripturar
O diário de um batalhão.
Escripturar a livrança de pão de uma companhia de d terminado cffectivo, para um período de dez dias, com as
alterações que lhe forem dadas.
Escripturar a caderneta militar de uma praç~a de l.a classe,
nas paginas C e D, no período e com os dados que lhe
forem designados, e fazer o encerram nto da conta corrente.
Escripturar a caderneta militar de uma pras'a de 2. a ela e,
nas paginas C e D, no P riodo e com os dados qll 111
forem designados,
e fazer a liquidação
da conta 01'rente.
III

Redigir uma nota sobre matéria
secr taria que lhe for indicada.

usual do expediente

da

IV
Idéa geral da organisação do archivo da s cretnria regimental.
Tempo de serviço militar.
Processo de alistam nto dos voluntarioso
Idéa g ral do mod
omo e flectua a remis lo dal:! pmças encorporadas na unidade
activas.
Modo como é f~ita a promoção aos postos d sarg nto ajudant
i nlforee.
Lic nças sem p irda de v n imentos ás praça d P" t.
Condições a qn d 'vem satisfaz r as praçns d P" t para
pod r m S r r formadas.
Condições fi que dcv lU satiafa» r as praça!:! do »1' t para
t l' m dir ito t\. conce
ao da m dnlha militar,
' «ireumstancias
111 que p rd un o di!' ito do usal-n.
nvnlJllrln

Para segundo sargento
A-

Pruvn

110

cnlllll()

). - Tncticn elcm ntnr

Escola d P lotil.o t\ pé
a euvallo.
Manejo c jogo d armas a pé
1\ cnv 110,
argas : -m linha
cm forrugcndor '!l; movilll
plpllllmt r B da (·arglls.
COlllbate 1\ pé.

lltUlS

c

III-

L"

451
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II. -

erviço de guarnição

Rend r uma guarda.
Reconhecer a ronda de visita.
ontinenciaa.
III. - Equipamento,

armamento

Nomenclatura
do equipamento
cartucho.
Empacotamento
de roupa.
IV. -

[om nclatura do
limpeza .
Nomen .laturn

d

Modo de guarn
Appar

e munições

individual,

armamento

e

avalio o arreios

xterior do cavallo, modo de o pr nder,
arreio

c r

f)

quipam nto do cavallo.
arr io para os diíf r nt s serviços.

lhar e desapparclhar.
B - Prova oral
1. - Equipamento, armamento

o munições

Mau ira como a praças se fardam, quipam e armam para
os differente
serviço.
Armar
de armar a diff rcnt s peça da carabina distribuida ao corpo.
i> so comprim nto da arma.
P o do proj ctil
da pólvora contida no cartucho.
Limpeza e cons rvação do armamento > quipamento.
II. - 'firo

Principio
gerae
obr o tiro. (Artigos 1.", 2." 3.° do
capitulo 1 da :L a part elo l' guiam .nto de tiro).
TplIsào da. trajcctcriaa.
Ra 1I1l~'a do tiro. Zonas p rigosas.
Zonas desenfiadas. (Artigo l ." 11.° 125.°, 12H.", 127.",
12 .0 c 12U.o do artigo 2.° do capitulo 1\' da 3.' parte
do me mo regulamento).
III. - Tactica

'Iementar

Definiçõ s ins erta no torno 1 do regulamento
trucção da caVilHaria, pago 6 alO.
IV. -

'erviço int rno dos corpo

para a ins-

o serviço de guarnição

Devores dos segundo sarg ntos indi .ados no regulamento
geral para o 'cr\'iço do corpos do exercito.
Deveres do argento eonnnandantc d uma guarda.

452
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V. -

Disciplina

e justiça

N.o 15

1." • rie

militar

Infracção
de disciplina;
suas aggravantes
e attenuantes.
Penas disciplinares
para sargentos,
cabos e soldados, e
seus effeitos.
Competencia disciplinar geral e especial dos sarg ntos.
Casos em qn o sargentos ex roem as funcçõ s de agentes de policia judiciaria
militar, e competencia
d' e',
teso
VI. - Destacamentos

e diligencias;

marchas

pela via ordinnria

Deveres
do commandantc
d uma força m marcha, ao
entrar n'uma povoação, ou chegando ao s u destino.
Aboletamento.
Altos; sua duração
frequencia.
Cuidados com o pessoal e animal.
Doença ou morto de hom m; destino a dar 1\0 armam nto
e equipam nto.
Doença ou morte de cavallo, fórma d proceder.
Trato dos cavallos durante I\S murchas.
Requisiçõe .
Composição
peso das raçõ s d p o e de forr ccn .
VII. -

ervíço de campanha

d corr pondencia. - Di .tancia
orgunisnçí o, instrucçõos, s .rviço.

Postos

os postos,

cntr

Trnm mi slto, cireumatancin
111 que dev d s r
aubstituido ; tllpt'cgo do G auto». R x-onh cimento ti
uma força. Reconhecim nto da l'OlIUaS
individuo

Santo. -

iaolados.
avaliaria

d !!l'gnl'llnça.-

Misslto.

Dístnncin

ã

columnn .

Ligaçao

com a ('I\Vallnl'Ín d II sscob rtu, Di trihui '1'(0
das forças. I':fl'edivo. Mar .has II 11:111 'o OH retirndn.
Destacnmentos
d cxpl01'1l<;ito.- ).'itn. Compn i~·.(}
mpr 'go.
UIllPI'O. Distnncin,
ln tl'lICÇÕ '8 1\ receb r. !\Iodo
d. proceder. Tmnamiesão d noticias. Dllrn~ao tio 8 rVlÇO.

Patrulhas d {l ·plorn)1'Io. - Fim.
Jonnnando. N 11111 1'0 '
for5,'l\. FI' ntl\ <lo xplol'll<;lo. Di 1Ilnl·ia. 111 trlll'çõ'
I' cebe!'.
~loclo do procc(ler. 'l'l'l\u8mis 10 dI' lloticin .
Durnção elo (,l'\'i~o.
Prot cçi\o 1Il lrlllrl'hn. avnllarill <ll~ pl'otccç O. I i alto.
E~ clivo o fral·(·jollarn nto d (nvl\lIllrilL d(' pl'otl'('Ç o.
Elementos
ela c:l\'l\lIaria ti prot' ,!to. GI\\'l\lIllril\

a

L"

erie
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guarda avançada. 'avallariu d guarda de flanco. Cavallaria da guarda retaguarda.
Guarda avançada. Missá . Effectivo. Fra .cionameuto e
commando. Empr go dos diíf rente escalões da guarda
avançada. Distancia .
Flecha.- Fim. Efl'ectivo commaudo. Instrucções. Modo
de proceder. Exploração de uma povoa~'a(), d um bosque, dl' um de filad iro, de uma ponte. Encontro de um
.tnculo. Encontro d qualqu r individuo. Encontro
do força s inimigas.
Guarda ele tlIlIlCO.- ~Ii iro. Effectivo. Modo d proced r.
Patrulha (I fi nco. POl' quem seruo destacadas. Nuommando. Instrucçõ as. ,;\10<10 de

ou

marchas para o inimigo c

avançado.

Mi (o. Eff ictivo

commundo,
(·OIOUlIIJHlo. Por

a

m rchu .

ORDEM DO EXERCITO
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1.-

crie

Marchas ordinarias.
Marchas forçadas.
Continencias.
Estacionamento.
Férmas de estacionamento.
Organiaação
das secções de quarteia de um regimento, de
um grupo de esquadrões isolado, e de um squadrão i 0lado.
Acantonamento.
Fôrmas de acantonamento.
Divisão das localidades.
Bivaque.
Disposição do bivaqu
do um pelotão.
Traçado das cozinhas o latrinas de campanha.
Serviço geral dos stacionamontos.
Guarda principal.
Prevenção.
Guardas de segurança.
Continencias.
C·

Prova c ertpta
I

Escripturar
dois ou mais dias o diário d
pIas indicaçõ s qu lhe for m dadas.

Escripturar
fornecid

um

squadrãc

o mappa diario d um esquadrão
ndo-lhe
s o I m ntos.
uma r qulsição d pr t para d z praças
ndo

Formular
duas graduada

.
H

uma part da ruarda pam o num
!las qu J It for dotorminndo.
Formular
uma livrançn d pão pam sold dcs
n'um d .stacam '1110.

Formular

1'0

d

nti-

11

1\1'1;

nto

Formular
uma livrnn a do forra .... mi n'um d tacam ntu.
gscriptllrlll'
a ('OIHa da r \0 iín
d 'pt'y.n om o rnncho
geral d um dia, dcsignaudo-sc
o num 1'0 d prllçus
t

ndo pr s mt s

1\8

tnb llu r gul

ll\

n tnr

S.

1II
Part

d

uma

ccorr

nci .

Redigir uma nota .ujo assumpto
R digir Hill r quvrim nto sobr

111 for d(\signado.

Ihl

o

indicado.
umpto milit r

fOI'
1\

'llI \

L"
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Para primeiro sargento
A

Prova

r. -

Tactica

110 caurpo

leme tar

l! 01'0011.)' e dividir um quadrão ; pas ar revista em ordem
de marcha à fracç! que lh for indicada, notando e
.orrigindo a falt ,
(1ommandar um p lota na
'o1<t de e quadrão.
Carga command udo P lota inc rporado no esquadrão:
em linha, Cm columnn
lU forrag adores; movimentos
.ompl m ntare da carga.
embate a pé.
JI.- 'ign

toques d campo

Dos indie do no 11,° :~!ld regulamento para a instrucção
d/L cavallarir
08 n.'
17, 1 , ln, :!:3 a (j() "o ignal do
r gim nto a <III o .undiduto purt ucer,

, ta part da prova, o candidatos d .
conjun tarn nt
tando munidos de
m ncionarão os toq 11 S <lu o j ury
X cut r a
clarin da força po ta li sua dispo.
i~'lo.
nda v gnl m: ndr l'(l faz r dois signa
ou toques.
pap is ntr gues p lo candid: tOI! nlto farão pnrt de
proc so d
xamo.
I,-Tiro

no programma

d

concurso

tiro nas formaçõ

s,

no,
do fogo tI infant ria

11.-,'

1

rviço interno do corpos

do prim iro
reral p rn (),

arg nto indicados
rviço do corpo do

JII.-Ju tiç

Crim

militar;

lIuantc .

ua

d

cir 'um tun

no r 'gula.
xer ito.

·nilihu
,j

:I

ggl'l\.\'ant

atta·
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1.-

Penas elo coc1igo de justiça militar
cus ff itos.
Deserção em tempo de paz j cireumstaneias
m que uma
praça commetto o to crime ..
Participação
dos crimes militares e queixo. do oflcudido,
Con olhos de disciplina rcgim ntae
funccionando
como
tribunaes de justiça ; sua competcncia
devores do '0cretario,
IV.

Embarquo
marcha.
Einbarquo

-Marehus pela via fcrrcu ou fluvial

e desembarque

do pcs .oal ; policia durante

o de 'embarque

do animal.

:\ludo (h, pruceder,
do. arr rio . ~ er-

pr 'Cl\lI)õus a tomar. Accuunuodução
viço durante a murcha.
V.

a

• Serviço do campnnhn

O'

conhccimontm,
xigidos 110 progrumma
do concur
para, egu!l(lo snrgcn to.
Informaçõ s, Modo de obt 'r informa)!)'.
('qu tI'O (I
corre pondcncía.
Int rrogntorlos.
Uoconhc .imento , Fim, Anctorirlnd«
qu, po,ll'l'Ilo ord unr
o recouhecinu nt , E.'l CII):io, Jt: c:111, • ln tru ÇO Il
rcceb 'I', J'I'l~Call)ol' a tomnr. l\lodu (lp prol' 'ti 'r. 'I'ran
mis 110 de no tidas,

(I

Relaturio

.

])o:l'o!Jol'ta, Filll. F(ll'~1l ('lIeal'l'l'gaclas (lo I rvi 'o II descoburtn. 1) Jl ndencin da cnvnllariu de Ih .obcrtn. Di _
tl'iuui), o da fUI')Il. I'JlI1pl'q.~1lti" I '1II'lIt" ti di
berta . .I. '1I1Il 1'0 ' (·om}>". i~·:
() Ilu (li lllt'lllo dI II,
Lerta.
)' I' (lll III
:I I'

(,(,L

1'.

~lodll

I.
I1Ill

\'1. - L 'itura d carta,
NOll1(

nclatlll'H tIo

oricutaç

11'1'1'.110

I

o '"vali

c

1("

111'

!t'

o,

distancias

\'ito ti

.id

III

A vll1iIl~llo ti di tllncin
'igUóll S

phicas.

t' ll\'

nlJÍoll

lIU

C rUi

t'}l

1'-

1.· 'crie
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Marca» na carta o ponto do terr no qu for indicado;
cutar a operac;uo inver a.
Avaliação d di .tanci
pelo pa 0, 'OlU
vista.
ri ntação P ·lll. UU ola. 01, r logio, strella polar,
cios
informaçê s.
rientaçi o dr carta.

Ou

exeindi-

subterra-

, te.; remoçuo
- Prova

frlpta

J[

III
no
que

obr

g rnl d
rganis:
m ntal.
T mpo d s rviço milit r.
Id

mal ria

U

ual do e pedicnte

da

lh f r iudi ad
IV
do archivo

()II.

ecr taria regi-

4.58

ORDEM DO EX1.R\JITO N." 15

L" S rie

Pro ce 50 de alistamento dos voluntarioso
•
Idéa geral do modo .omo 50 eíf ctua a r misaão da praças cncorporadas nas unidad >8 activas.
Modo como é feita a promoção aos postos de sare nto
ajudante e alferes.
Lic nça s m perda de v ncimentos ti praça d pr t.
ondiçõ s a que d vem atisfaz r as praças d pr t para
pod rem s r reformadas.
Condições fi que devem satisfazer as praça U P" t para
t r m direito á cone
?Lo da m dalhn militar,
circumstancias
m que p rdcm o direito d LI ul-n.
Ar! ilh(.~rhl

Para segundo sargento
A

Prova no campo

I.- Táctica

cl

ln

mtar

Formar e dividir uma a cçao a pó.
ommandar
o mauejo d urmu
de fogo a uma
C<;àll,
xplicando a x cuçâo de algulH! movim ntos.
Commandur
uma S 'l' 'ao a pó, fazendo
icutnr li ivolú<;oos qu 111 for -m 01'(1 nndu .
ommandar umu p 'ça, fuI'. ndo parte d uma 5' ')110, "
plicando como s 'X -cutam os movim ntos <]u Ih forem ordenados 110 ponto (na artilh 'ria d ('II111P:lnhll).
>.

I

11.- 'l'r\'Í~'o U' gUlIl'nirilo

Rend 'I' uma gU1Lr<1a.
Hl'conlt '(' r a ronda d
Uontin IlCIIlS.
IIr. -I"CJuip

visita.

munto , nrmnrm nlo

t'

muui\'it

Nom nclntur. tIo llI'm:lll1 'nto, 1l1unic;õ' ( '(jlliplllll
dividual d qll li )lI'Il~1I fiz\'!'l'1H U O.
Empacotam 'nto tIo roupa.
]V.-~Iatl'ri

nto in-

l,dt, artill1llril~ (II)

Nom neJlltul'lt
II( rvi~() dll ltÔl'In; tI, fogo
'intul'u
111li'
niçõ 8, palulll Iltn t lIlai nrtigo
'III}II' .g~do
110 l'1'\'i't
ele IlrtillH l'in.
l' ullc')õe dll eh ~, dt p ('II no ,,'\'ic;n da }JOCl'lI d f()n"o.
(II) .O•. onh~cil~CII.to

d arhlhllrul,

dl.tl

csigillo8
ÜHJlUOno c:urpo

J"t'ft'ft
11 qUI

lO
eórn!'nt ao III h'dal
o c ntlidaln p rlt II 1'1".
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1.' ' rie

Ex uçr o de pontaria
das bõca d fogo.
Modo d armar
dto 'armar a culatra das bôcns
fogo.
Arrumaçí o da' 'munições, pulam nta e mui artigos))o
r paro', armõe ,cano
d munições e de bateria
nos
cof r , (na artilheria de c, mpanha).
F une .íonam nto
dI:!'cripçao summaria do machini mos
da bôca de fogll.

a

V. - Solipedee • arreios (a)

ao

..Tom mclatura

. terior

. .omenclatura

do arr io

·3.vaI10.
equipam nto do cavallo
muar.
arr io do -avallo
muar para os

Iludo d o- uarn e r O'
difl' r nt
~ rviço .
Apparclhar
d nppnr lhar. Aju tam nto das differ .ntc
pnrt
dos arreio do CI\V. 110 c muar.

n -I'rovB cral
I.- Equipamento

armurnento

fardnm,

.quiprun

armam pllra

part
da arma de fogo
rn u () no corpo.
cons rvne
do armam -nto
.quip: m nto.
(I

(L-M.
ion

t rial de nrtilherla (II)

l"\':t)ito do mal irinl de artilh

1'111.

modo

TII.-Tiro

final.

qlll' da.
curto,

(a

• '"

rtilh ri

d

( mp nbn.

All rulo II • incidencia.
}111mII

direitn c

pum

a.
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Linha de mira, natural e artificial. Plano de mira.
Linha de sitio. Angulo de sitio.
Duração do trajecto.
'I'ensão da trajcctoria,
Rasança do tiro. Zonas perigosas.
Crista apparente e militar do terr no. Linha d cumiada ,
Influencia
do terreno
sobre a extensão das zonas p ri-

gosas.
Zonas desenfiadas.
Tábuas dtl tiro.
IV. - Tactica elementar
Definições

a principies gcracs inserto
no capitulo «Introdo r guiamento
para a instrucçâo a pó nu
do artilh ria.

ducção s
tropas

V. - Serviço interno dos corpos e serviço de guarnição
Dov res dos
gundos sargentos indicados no r guiam
gorai para o serviço dos corpos do xercito.
Deveres do sargento commandaute
d uma guarda.
VI. - Disciplin

nto

jnstiça militar

Infracção d disciplina, sua aggravante
P nas disciplinar s par/t sarrr ntos, cabo

efíeito .
Comp tencia g ral
esp cial do sarg -ntos.
Casos em qll. os a1'g nto
x rccm II.S flll\t'çõt s de ng ntes de policia judiciaria militnr,
compet meia d'est .
V, - Destacamentos

c diligencias i ml\rl'has pelu \ ia ordiuarin

1)1' pnrativoa

pam II. murch .
a tornar P 1'1\ oht ir (I, rcguluridad
<ln uu relia
onscrvaçno elo gae10 ((I).
Altos j un cluruçllo
fn'qu neia.
Dev r '8 do commnndan te (1 \ lima {01"1\ III marcha, ao
eutr ar n'IIl111\ }Hl\'ol\\ão, ou Cht'gllllclo ao ou (li tino'.
Pr oauçõcs

Difll .uldad

s d

trn ')

O.

P

(]lll

fia

r

}l1I1'l\ 'Õl

do mate-

rial «(1).
com o pc oal. Cuidndo
'Oln o gado (a).
lllorte ti hom 111, dI' tino a 11111' () 111'111 mento
'q IIi pallll'n lo.
Do n~'a 011 morte d
olip ·tI.., f('II'1lI1\. ti pl'lH' d('1' li.
Compo içllo e p o das I'nçõl's (k PI o (d
fort'1l
II.
Cuidados
Doença

OH

Hoquisiçõe' .
(a) Na artilhl'ria

ti \ ('llmpHllha,

1.' Serie
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'erviço de campanha

(1) Prot cçao da columna

m marcha :
ao, força, .omposição

Guarda avançada,
lia mi
e escalõ
m qn s divide.
Iuardas de flanco, sua mi são, força e composição. Patrulha. d flanco.
Guarda da r. tagunrdn,
n mi suo, força, composição e
fraccionam

nto.
fra .cionnmen to.

fra .ciomuu nto
po tos

d

t' '):10

mis

t

observação,

o de
sua

(lia nr tilh -ria de

peça

ti

umn bnte-

!'ia ele guar( -l'rova c t'fllltll

di

I

o diari

duma

for. rn dada .
d um batcriu,

bnteria
ndo-lhc
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Formular uma requisição
duas graduadas.

de pret para dez praças,

1,· Serie

sendo

II

uma parte da guarda para o numero de sentinellas que lhe for determinado.
Formular uma livrança de pão para soldados
sargentos
n'um destacamento.
Formular
uma livrança de forragens n'um destacamento
(na artilheria de campanha).
Escripturar
a conta da receita e despeza com o rancho gerai de 11m dia, deeignando- se o numero de praça
e
tendo presentes as tabellas regulamentares.
Formular

III

Parte de uma occorrencia.
Redigir uma nota cujo assumpto lho for indicado.
Redigir um r querimento sobr o assumpto militar que lhe
for designado.
Para primeiro sargento
A J, -

Prova

110 eampe

Tactica elem ntar

Formar
dividir uma batcria ; passar revista
mordem
do marcha ~\. fracção que lh for indicada, notando
corrigindo li falta.
ommandar uma secção, xplicando o modo como se xecutam as evoluções que lhe for m iudicadns (na artilheria de campanha),
Commandar
lima s cçito duma
bateria n pó n
x rcicio
d'eata unidade (na artilh ria d guarnição).
II, - Signacs e toques de clarim
O n. o 1 a 2:l do I' guiamento
para a in trucção a
pé (nos COI'pOS ap ados)
aqu 11 s qu constam do r '
gulnmento
da artilhcria
montada
a cavallo (nl\ nrtilh ria d campanha), signn s das bat rins e do 'orpo a
que o candidato p rt ne 1'.

s sob

Observação>: N'esta parte da prova o candidatos devem s l' xaminndo
conjunctam .nt 1 atando 1ll1IDil10 <1
lapis
papel onde III ncionnrão o toquos qu o jury maildar x cutar a um clarim da força po (a á sua di. posiçl o.
Cada vogal mandnrá fllz('l' doi aignacs ou toques.
pa·
pois entre '1Il' P los candidatos não furlto part do pr()' 60

ele xam.

ORDEM
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B - Prova oral
l.-Tiro

Os

onh cimento
exigidos no progl'amma do concurso
para segundo sargento.
Cau as de derivação e sua COI'1' cções,
Influencia. da rasan~a e da justeza, do tiro nas formações,
segundo a fórruas do t rreno.
Effeitos dos ricochetes.
Limite alem do qual d ixa de ser efficaz o tiro com di\'(>1'os proj cteis.
iO' r ntes
p cie dl' tiro, modo pratico de os realiar.
Tiro contra alvo 1Il0V I, m do pratico de o realisar.
Ob rvação e r glllaçao do tiro.
Conv

rgencia

sua correcção,

ParalleltsUlo e divcrgencin ..
Pranch stas de tiro, de 'cripçã
uso (rl).
'a1'to de artilh -ria, de cripçüo
uso (a).
Angulos de dcpr s ao
lia influ ncia nos angulos do tiro
dc quéda (a).
Il.-

erviço int rno dos corpos

Dev ore do primeiros sargentos indicados no regulamento
g ral p ra o erviço d s c I'pO do exercito.
lU. -Ju
Crime militar;
nuant '.

uas

'ir

tiça militar
tancias

U111

aggravantes

attc-

P nas do código d ju tiça militar e seus effeitos,
'llerçlO cm t mpo d p:tz; oircumstaneiaa em que uma
pra<:a counn sttc ste crim .
Participação
do crim s militar's c qu ixa do offendido.
lons lhos d disciplina r ginwntoe
funecionando c mo
tribuna
de ju tiça ; 'Ul\ omp t ncia
dever s do eeretr rio.
IV.-Mar

Emuarqu

hl\s pela \'Ía ferrea ou AuviaI

d. embarque

(lo p 'soal; policia durante

marchll.

a

Emb:uqn
d
mUlll'qu do mat rial; modo de os xccutar. R gra 1\ ob f\'ur para o p r~ ito carl' galD nto nos
\Vagoll . Acc
Ol'ios d . cmbar<Ju
(II)

~'a artilheria dI' guarniça:o.
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Embarque
e desembarque
do animal; modo de pr oceder,
precauções
a tomar. Accomruodação
dos arreios. Serviço durante a marcha (na artilheria de campanha).
V.-Serviço

de campanha

Os conhecimentos
exigidos no programma
segundo sargento.
Disposição
do bivaque de uma bateria
campanha).
Serviço nos bivaques e acantonamentos.
Alarme.Continencias.

do concurso para
(na artilh

ria de

VI. - Leitura dc cartas, orientação e avaliação d distaneiaa
Nomenclatura
do terreno e s ua principnes
acidentes.
Avaliayão de distancias na carta.
ignaes convencionaes
cmpl' gados Das cartas
topographicas.
Marcar na carta o ponto do terr no que for indicado;
ex cutar a op raçao inversa.
Avaliação de distancias P lo passo,
om c vista.
Avaliação
de distancias
por meio dos L 1 m tros cm uso
no corpo
pelo oculo de bateria.
Ori ntação P la bussola, sol, relogio, estr lla polar, indicios e informações.
Orientação
das curtas.
Velocidade
dos navios, sua avaliaç1l.o (na artilh ria d
guarniçao em erviço nas baterias elo costa).
VI L - Principios de fOi tificnção
Os conhecimentos
xigidos no programma do con ur 'o pnra
s gundo sarg nto.
Typos do bat rins.
Rev stimcntos empregados
na construcção
da baterias.

c - Prova

escrlpta

J
Relação de vencimentos
duações com as alt

pllra dpz praçns d
l'H('ÕO

div rsas graquo lhe forem d. da .

II
g eripturar o diário d um grupo d bat ria.
Escripturar
IL livrnnça
li pito d uma bat 'rin d dcturminado 'ffcctivo, para um período d de:!. dius, com as alt rações qll lho for m dadas.

L"
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Escripturar a livrança de forragens de uma bateria de
determinado effectivo, para um período de dez dias,
com as alt rações que lhe forem dadas e com rações de
dífferente
preço (na artilheria de campanha).
Escripturar a cad meta militar de uma praça de 1.n classe,
nas paginas
e D, lJO período e com os dados que lhe
forem de ignados, e fazer o encerramento da conta COfr nte.
Escripturar a cadern ta militar de uma praça de 2.a classe,
nas pnginas
D, no periodo e com os dados que lhe
for m designado,
c fazer a liquidação da conta corr nt .
1II

Redigir uma nota sobre matéria usual do expediente da
secretaria, que lhe for indicada.

IV
ld ~a g mi da organi ação do archivo da secretaria regimental.
T mpo de s rviço militar.
Processo de alistamento dos voluntarioso
Idéa g sral do modo como e effectua fi remissão das praças encorporadas na' unidades activas.
Modo como
feita a promoção aos postos de sargento
ajudante e alfer .
Lic nça sem p irda de v ncimcntos ás praças de preto
Condições a que dev m satisfazer as praças de pret para
pod r m ser reformadas.
Condiçõé
a qn devem ati fazer as praças d pret para
t rem direito li concessão da medalha militar e circumstancia cm quo perdem o dir ito de a usar.
é

Ite

Inu.~nto,I

~ll&,('nbcrla

Para segundo sargento
A-

Prova no campo

1.-Tactica elementar

Formar e dividir um pelotão.
lommandur o manejo de armas e de fogo c uma aecção,
expli 'ando fi xecução d alguns movimentos.
Commandar uma secção na evoluções do pelotão, na ord m unida e na ordem dispersa.
ommandar uma secção na ordem unida.
Commandar uma ocç o na ordem dispersa.
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II. -

Serviço de guarnição

Render uma guarda.
Reconhecer a ronda de visita.
Continencias.
III. - Equipamento,

Nomenclatura
cartucho.
Empacotamento

armamento

do equipamento

e munições

individual,

armamento

e

de roupa.
IV. -

'erviços

especiacs

Commandar uma secção no traçado
construcção d trincheiras abrigos.
Dirigir a execução de alguns revestimentos.
Determinar no terreno o traçado de cova de lobo, r d s
ele fio d ~ 1'1'0, estaquinhas e abatiz s.
Communicação
por m io de bandeiras, de h liographo
o
de lanternas ele signaes.

n-

Prova oral

1. - Equipamento,

armamento

e munições

Maneira como as praças se fardam,
quipam e armam
para os differente
s rviços,
Armar
d sarrnar as differ ntes ]l 'ças da arma di tribuida ao regiro nto.
Peso c comprim nto da arma.
Peso do proj ctil
da polvora contida no cartucho.
Limp za
cons r\'aclio do arruam nto e quipain nto.
]J. --

Tiro

Principies gera
sobre o tiro. (Artigo 1.°,2.° e 3.° II apitulo I da :La part do r gullln~ nto d tiro).
'1' me ao da tl'tl:i ctorins. Ra an~1t elo tiro. Zona p ·rig fi.
Zonas do enfiadas. (Artigo ].0 ( 11.° 12fl.O, 12ü.o, 127.°,
12 .0 c 1::!9.0 do artigo 2.° do sapitulo IV ela 3. pnrt
do m smo r gulamcnto).
IH. - Tuctlcn elern ntnr

Definições ins rtas no titulo 1 do regulam
trllc<;ão ta tica de infantaria.
IV. -

nto pa.·1\ a in.·

' rviço interno dos corpos serviço d gUl\l'Uiçilo
D veres dos s -gundo !III!''' ntos indicndos no rcguluIll nto
g rnl pnra O rviço dos corpos do . er ito.
D v I' S do sal'g nto commnndant
d umu guarda.
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V.- Disciplina

e justiça

te

4.67

militar

Infracção de disciplina; suas aggl'avantes
e attennantes.
Penas di ciplinares para. sargentos, cabos e soldados, e seus
ffeito .
ompetencia di ciplinar geral
especial dos sargentos.
Cu o m que os sarg Dto xercem as funeções de agentes d policia judiciaria militar, e eompcteneia d'estes.
e diligencias;

VI. - Destacamentos

marchas

pela. via ordiuaria

I ev re

do commandunt
de uma força em marcha ao
ntrar n 'uma povoação ou eh gando ao seu destino.
Abol itamento.
Alto' ; sua duraçâo
fr qll ncia.
Cuidados com o pcs ioal c animal.
Do oça 011 morte de hom 'Ill, <1 stino a dar ao armamento
e equipam

nto.

o 'nça ou morto de olipede, fôrma à Pl'oe der.
R quiaições.
Jompo iç! o e po da rações de pão e de forragens.
II. -

erviço de campanha

Fórma II stacionamento;
distincção entre ellas.
on tituição e dever
da s cção do quartéis
de uma
companhia.
Truçndo de cozinhas c latrinas d campanha.
Idéa muito geral do s rviço d prot cção em mal' .ha c stuciomunent
das olumna II infant ria e cavallaria.
VIII. -

Abrigo

par

Principios

atiro dores,

de fortificação

trincheiras

abrigos

o entrinchci

!'lua -nto .
Dcfczas ncce cria mnis usadas.
011 .tru ç!~o d fachinas,
c stõe
taipa s.
Ih.\· tiru nto dos talud
elos pnrap 'ito .

ác rca ela COllstru 'ç~o das sapas c mi

IX.

-Vi a li communic ção militar

ummnria
tio rCI\ d linhas t I graphicas, vias fortl'adn • pont ..
d inutili ar >ta viu d coromunica~'il.o e de r s·
tab I CCI' rapidam nt \
qu 8 a"har 10 int l'cC'ptadas.
Mu(!.: d illlltili ,11' II vias f1nvia 9 os vaus.
I'

as,

t.
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Prova esertpta
I

Escripturar dois ou mais dias o diario de uma companhia
pelas indicações que lhe forem dadas.
Escripturar o mappa dia do de uma companhia, sendo-lhe
fornecidos os elementos.
Formular uma requisição de pret para dez praças, sendo
duas graduadas.
II

Formular uma parte da guarda para o num 1'0 de entinellas que lhe for dcterminado.
Formular uma livrança de pão para soldados e sargentos
n'um destacamento.
Formular uma livrança de forragens n'um destacamento.
Escripturar a conta da receita e despeza com o rancho
geral de um dia, designando-se o numero de praças,
tendo presentes as tabollas regulamentares.
III
Parte de uma occorrencia.
Redigir uma nota cujo assumpto lhe for indicado.
Redigir um requerimento sobre o assumpto militar que lhe
for designado.
Para primeiro sargento das companhias
de sapadores mineiros
A - Prova no campo
1. . 'I'actica elementar

Formar e dividir uma companhia, passar revista m ordem de marcha á fracção que lh for indicada, notando
e corrigindo as faltas.
Commandar um pelotão na escola de companhir , na ordem
unida o na ordem dispor a.
Commandar um pelotão na ord munida.
Commandar um pelotão na ord ln disp r a.
TI. -

Serviço especial da companhia.

Assentamento dos qUlH1l'OS nos poços
Assentamento de caixilhos para a ab
rama s do minas.
Traçado no t 1'1' no duma
obra do
panha de pequeno desenvolvimento,
lciuentos,

ordinnrios ,fi Boul '.
rtura d gal 'ria
fortif n~l1()d o cum801)(.10-111edado os

1.' Série
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Perfilamento
campanha,

de uma face de uma obra de fortificação
sendo-lhe dados os elementos.
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de

B - Prova oral
L-Tiro
Os

conhecimentos
exigidos no programma
do concurso
para segundo
argento.
nu as de desvio dos proj cteis no tiro.
Influencia da ra ança
da justeza do tiro nas formações,
gundo as fôrmas do terr no.
Effeitos dos ricochete .
Limites dos alcance
efficaze
do' f gos de infanteria e
de artilhe ria de campanha.
II. -

'erviço interno dos corpos

Deveres dos prim ires argentos, indicados no regulamento
geral p:mt o serviço dos corpus do exercito.
III. - Justiça

militar

Crime militar;
suas circumstancias aggravantes e attenuantes.
Penas do ·odigo do justiça militar e seu
ffeitos.
Des rçào em tempo d pa~; circumstancias em que uma
praça commette est crime.
Participação
elo 'rim'
militares
e queixa do oflendido,
ons lho d disciplina rogim ntae
funccionando
como
tribunacs de ju tiça ; sua comp tencia e deveres do secretario.
IV. -.lnrchas}l
la via ferrea ou fluvial
Embarque

e de

mbarque

do P

oal ; policia durant

a

marcha.
Emb:Ir<I11c

d sembarqu
do mat rial ; modo d os xea obs rvar para o p rf ito carregam nto
no' WllgOll • Acces orios d
mbarque.
Embarqu
,de embnrqu
do animal; modo de proceder,
pI' cauçõ
a tomar.
Aceommodnção dos arr ios .
•' rviço durant
a marcha.

cutar. Pegrn

V. -

«onh cim nto
para
i po
que.

• erviço de campanha

e. igidos no programma
do concurso
cgundo
are nto.
ição do bivaqu da .ompanhia om o rosp ctivo par
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Serviço nos bivaques
Alarme.
Continencias.

e acantonamentos.

VI. - Leitura de cartas, ori ntação e avaliação de distancias

Nomenclatura do terr no e seu' principaes accidente .
Avaliação de distancias na carta.
Signaes convencionacs empregados nas carias topogrnphicaso
Marcar na carta o ponto do terreno quc for indicado j executar a operaçuo inversa.
Avaliação de di tnncias p 10 passo, 'oro
vi ta.
Ori ntação P la bussola, sol, r logio, cstrella polnr, indicios e informações.
Orientação das cartas.
VII. - Trabalhos de f apadores min iros

Os conhecim ntos d forLifica~rw xigidos no progrummn
do concurso para segundo sargento.
Nomenclatura
do mat rial c ut nsilios do parque do apador s min iro .
Nomenclatura das diff .rent s purtes d um parapeito.
Sapns : construcção do mat rial <1<> itio tt' 6tôP , fachinus
taipa s).
Sapa volautc : d v r s dos arg n tos
dos sapador s no
traçado da sapa.
Sapa volante s '1l1 c ,toe : dimensõe: da I."
da 2.>1 fi))'-'
ma, distribuição da ferramenta
'II tran porto llll IIlllrcha dns columnaa,
ntrudu vno truçadu, mar 'nC;110 do
talho " prescripçõ '8 na .xceuçã« da illlpa.
Sapn volant
com cc tÕl'S: diatribuiçào elo cesto 'S da
f rramentu
li trunsport
nu marcha pum () trabulho,
collocação dos ecstõ 's.
apa progr seiva
imple
duplas : con tituiç] o das brigadas d sapador 'R, dcv res t!t.'8 SlIl'g 'lltOH, di, po iço o
dos Aapadores, l' ·ndi~'ii.o dl\~ lJl'iglldas, l' 1Il0çi\0 <la 111118cara.
Minas: poços ordinal'Íos
lí Bonl!'; qnudros,
Nl a
'nlllm nto
mollo de PI'Ot' deI' li to t':Lval.' n.
alcrias
rarnnes:
t'ai. ilhos, bUlltl dillH'll (5<,
II
nlam ntc) Pdl\yll I~
rtum elo gllh'rills, mias gllllriu , l'a'
~ macs 01' ~nnl'1()ij,li holllllldeza (' d l'ombul
Furo d mma; U1r1' 'glllll nto, IItll('IUll nto
11l11~alll 'l1tO
do fogo p la 10 cita Biekford,
o

i

nu

I.
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escrlpta

Relação de vencimento
para dez praças de diversas
duações com a, alt rações que lhe forem dadas,

gra-

II
E, cripturar
Ecripturar

o dinrio do rt'g-imen to,
a livrançn do pâo de lima companhia

de de-

terminado effectivo, para IIll1 pvri.rdo de d z dias, com
a altcl'n~õ('s 'lu 111 furem dadas,
E icripturnr Il livrança de forrug-na ele uma companhia de
determinado
eflectivo }la!':1 Hill período de d z dias, com
as n lt 'l'Il~'Õ",'
CP' lhe fU("('1Il dada'
com raçoes de
diflerente

Escripturnr

preços.

a cader-neta militar de lima Jlral'll de 1.01 classe

,
• p. 1) ,110 peru»
, 1() eUIIl o )' dados quc Ih ',
na pa~llla.
forem designudo I c fal. r o cncerrumcnto
da conta C01'-

rent ,
Escripturur
a cadern: ta militar (1 lima pra'1!l de 2,<1classe,
na p:tginn, ( ' D, 110 P 'doelo c com 08 dados que lhe
for III d" iguados, (I faz I' a Iiquidação da conta corrcnt .
1

III

H dicir
'Cl'(

uma nota, obre mnterin
tnria qll lhe 1")1' indicada.

II

ual do expediente

da

IV

Idéa g! 1'011 d,t orgnui H ':10 cio nrcliivo da
mental.
'l'~1IIJ10 dI' ervi 'o militar.
PI'(H' . o de ali stum nto do
Idéu

scretaria

regi-

'
missão das prnunidade
adi 'as,
• lodo como ó f,·it:t a prOIlHJI:I"
IIOS posto
do sargento
uj II <1;111 t c III ft: r .s.
Licença
t'lll)l
nln d \' II ,jlrl 'n(o' IÍs prnçn, de preto
COIl(liC;1J lL C(II li \'l'm nti faz r as prn~af! de pr ,t para
"'1';11

elo

R

1110(10

<:" eu ()1']>orIH!1I

('01110

11:1

!l0th'l"! III <'r I' fOl'm/HIIl ,
'owli(,'õ Il qll ()'V('1I1 ati faz I' II Jll'nf,'1l de Pl'ct para
!t'r! m I)ircito li 'Ollel' 10 (1:\ III 'c!1l1l1ll militar o cil'ClllllStau 'ia
111 ([lI' P rllem () dir ito do li al,a.
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Para primeiro sargento da companhia
de caminhos de ferro
A. - Prova no campo

I. - Tactica elementar

Formar e dividir uma companhia, passar revista em ordem
de marcha á fracção que lhe for indicada, notando e
corrigindo as faltas.
Commandar um pelotão na escola de companhia, na ordem
unida e na ordem dispersa.
Commandar um pelotão na ordem unida.
Commandar um pelotão na ordem dispersa.

n. -

Serviço especial da companhia

Traçado no terreno de uma curva de concordancia sendolhe indicado o raio.
Dirigir o assentamento de um pequeno troço de via ferrea, req uisitando o material necessario, c indicando a sua
distribuição e o modo de execução das diversas operações.
Dirigir o levantamento a braço de um pequeno troço de
via ferrea, sendo o material retirado empilhado em local proximo.
Transmissão e recepção com os apparelhos Breguet.
B - Prova oral
L-Tiro

Os conhecimentos exigidos no programma do concurso para
primeiro sargento das companhias de sapadores mineiros.
II. - Serviço interno dos corpos

Idem.
Idem.
Idem.

IJI.-

Justiça militar

IV. - Marchas pela via ferrea ou fluvial
V. -Serviço

de campanha

Idem.
VI. - Leitura de cartas, orientação e avaliação de distancias

Idem.

VIL - Trabalhos de caminhos de ferro

Nomenclatura do material fixo, apparelbos
de via o estações.

e accessonos

1.' Serie
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Classificação do material circulante.
Nomenclatura
do material do parque da companhia.
Signaes empregados
no serviço de exploração;
signaes
com os braços, bandeiras,
discos, lanternas
e mastros
semaphoricos,
signaes de apito a vapor, de corneta e
de sineta.
Preparação
das travessas e carris.
Assentamento
de via: collocação das travessas e carris,
talas, parafusos, tirafundos e escapulas, atacarnento das
traveesas, balaatrngsm
e verificuçâo da via.
Deveres dos chefes de estação, dos agulheiros, guarda-freios
e conductores de comboios.
Modo de collocar as cargas de explosivos para destruição
da via e dos respectivos apparelhos accessorios.
Communicação
de fogo pela mecha Bickford.
Modo de proceder ao levantamento
rnpido da via a braço.
Descripção e montagem da ponte Eifi'el para vias ferroas.
C - Prova escrtpta
ÜS conhecimentos

primeiro
ros.

exigidos no programma do concurso para
sargento das companhias de sapadores minei-

Para primeiro sargento da companhia
de telegraphistas
de campanha
Prova no campo
I.-Tactica
elementar
Â -

Formar e dividir uma companhia,
passar revista em ordem de marcha á fracção que lhe for indicada, notando
e corrigindo as faltas.
Comrnnndar um pelotão na escola de companhia, na ordem
unida e na ordem dispersa.
Commandar um pelotão na ordem unida.
Com mandar um pelotão na ordem dispersa.
II. -

Serviço especial da companhia

Transmissão
e recepção com os apparellios 1\1orse.
Recepção pelo ouvido.
Reconhecimento
de avarias nas estações telegraphicas
de
campanha e meios empregados para as remediar.
'I'ransmissãe
e recepção com o heliographo Mance, com o
apparelho Mangin e com bandeiras e lanternas de signaes.

Oósertação.-A prova re peitante a esta parte do pro·
gramma poderá ser pre tada nos locnes onde estiverem
installados os apparelhos,
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oral

I. - Tiro

Os

conhecimentos
exigidos no programma
p~ra primeiro
sargento
das companhias
mmeiros.
II. -

Serviço

interno

do concurso
de sapadores

dos corpos

Idem.
III. -Justiça

militar

Idem.
VI. - Marchas

pela via férrea ou fluvial

Idem.
V. - Serviço de campanha

Idem.
VI. - Leitura

de cartas, orientação

e avaliação

de distancias

Idem.
VII. -- Trabalhos

de telegrapbiatas

Conhecimento
experimental
e summario das noções de electricidade que têein immediata applicação á. telegraphia e
telephonia.
Pilhas empregadas
110 material
de campanha distribuído á
companhia.
Nomenclatura
do material do parque da companhia.
Enrolamento
e desenrolamento
de fio e cabo em carreteis.
Ligações de cabo e fio.
Conhecimento do material telegraphico e telephonico de campanha distribuido á companhia.
Construcção,
destruição e reparação das linhas telegraphicas permanentes.
Regras geraes para o estabclecimento,
levantamento,
destruição e reparação das linhas de campanha.
Montagem
de estações tclegraphicae
e telephonicas
de
eam pHIl ha.
Estabelecimento
de postos' opticos.
C

Os conhecimentos
pal'a primeiro
mineiros.
Para primeiro

Prova

escrlpta

exigidos no programma
sargento
das companhias
sargento

das companhias

A -l'rova

do concurso
de sapadores

de pontoneiros

call1llo
1. - Tactieu elementar
110

F~rmar
e dividir uma companhia, passar rpvista
m ordem ele marcha á fracção que lhe for indicada, notando
e corrigindo as faltas.

LI Serie
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Commandar um pelotão na escola de companhia,
unida e na ordem dispersa.
Com mandar um pelotão na ordem unida.
Commandar um pelotão na ordem dispersa.

4750
na ordem

II. - Serviço especial da companhia
Dirigir o carregamento
e II. descarga de um carro de barco, distribuindo
o pessoal, e indicando.lhs
os seus deveres.
Dirigir o carregamento
e a descarga de um carro de cavalletes, distribuindo
o pessoal e indicando-lhe
os seus
deveres.
Dirigir o carregamento
e a descarga de um carro de encentros, distribuindo
o pessoal e indicando-lhe
os seus
deveres.
Dirigir o serviço de armar, desarmar e accresceniar cavalletes indicando as diversas operações a executar.
Armar um lanço dc barcos com o pessoal respectivo.
Dirigir a construoção
de um lanço de ponte de cavalleteso
B - Prova oral
I.- Tiro
Os conhecimentos
exigidos
no programma
do COnCIII'S()
para primeiro sargento
das compunhías de sapadores
mineiros.
n. - Serviço interno dos eorpos
Idem.
lU. - Justiça militar
Idem.
IV. - Marchas pela via ferrea ou fluvial
Idem.
V.
'erviço de campanba
Idem.
VI. - Leitura de cartas, orientação e avaliação de diatancias
Idem.
VII. - Trabalhos de pontoneiros
Nomenclatura. do material do parque da companhia.
Carregamento
e descarga dos earros de barcos, de caval1 tes e de encontros .
Modo de armar, de armar e accrescen tar cavalIetcs.
Conhecimento
dos principaes entalhes empregados na construcção das pontes.
Nós e ligações.
Escola de navegação a remos e a croque,
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Manobra dos barcos e trens de navegação.
Pontes de barcos, de cavalletes e mixtas.
Modo de transportar
as vigas, chapéus, cavalletes e pran·
chões no lançamento e levantamento
das pontes.
Pontes improvisadas:
princípios geraes, nomenclatura
das
suas ditferentes partes e do material e dos utensilios empregados na sua construcção.

c-

Prova escrípta

Os conhecimentos exigidos no programma do concurso para
primeiro sargento das companhias de sapadores mineiros.
COlUpanbia

de telcgrapb.is"C,:u", de praQa

Para segundo sargento
A. -

Prova no campo

1. - ]'actica

elementar

Formar e dividir um pelotão.
Commandar
uma secção nas evoluções do pelotão
dem unida.
Commandar uma secção na ordem unida.
11. -

na or-

Serviço de guarnição

Render uma guarda.
Reconhecer a ronda de visita.
Continencias.
III. -

Equipamento

Nomenclatura
do equipamento
buida á companhia.
Empacotamento
de roupa.
IY. -

e armamento

individual,

e pistola

distri-

erviço especial da companhia

Transmissão
e recepção com os apparelhos Morse e Bregueto
Recepção pelo ouvido.
Montagem de mesas telegraphicas
Morse, de uma e dUDS
direcções, variando os npparelhos empregados.
Reconhecimento
de avarias nas estações telegraphicas
o
meios a empregar para as remediar.
'I'ransmissão
e recepção
com os h liographos Martins e
Mance, com o apparelho Mangin e com bandeiras e lanternas de signaes.
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Observação.- A prova respeitante
gramma
tallados

poderá ser prestada
os apparelhos.

a esta parte do pronos locaes onde estiverem ins-

n - Prova oral
I. - Equipamento, armamento

e munições

Maneira como as praças se fardam, equipam e armam
para os differentes serviços.
Armar e desarmar
as differentes peças da pistola distribuída á companhia.
Peso e comprimento da pistola.
Pvso do projéctil e da pnlvora contida no cartucho.
Limpeza e conservação do armamento e equipamento.
II. -Tiro
Principios
geracs sobre o tiro. (Artigos 1.0, 2.° e 3.0 do
capitulo I da 3.a parte do n'gulnmento
de tiro).
'I'en-ão das trajectori.rs.
l{asan~'a do tiro, Zonas p'·rigoRas.
Zunas desenhada ,(Artig'o 1.0 e n.os 125,°, l zfi.", U7.0,
128.° e 1:29,° do artigo 2.° do capitulo IV da 3,3 parte
do mesmo regulamento).
IIl, - Trlcti('a elementur

insertas no titulo I do regulamento
táctica da infanteria.

Definições

trucção
IV, -

Serviço

interno

dos corpos e serviços
c telearaphico

para a ins-

de guaruição

Deveres dos segundos RArg'l'ntos indicados no regulamento
geral para o serviç i doiS ctlrpos do xercito.
Devere
do sargento comman-tante
de uma guarda.
Deveres do segundo sargento chefe de uma estação tele-

graphiea.

v, -

Disciplina

p

ju tiÇ1l.militar

Infracção do disciplina; suas :lg'g'ravantes o attenuantes.
Penas di, ci plinares p.·u'a sargentos, cabos e soldados, e
seus eff..itos.
Competencia disciplinar gera! e especial dos sargentos,
Casos em que o s Sllr'g-t'ntO:i eXPI'Ct'm 3S funcçõce de IIgentes da policia judiciaria militar c competencia d'estes.
VI. -

Deveres
entrar

Destacamentos

e dilhreucias

do corumandnnj
n'umn povoaçno

; marchas pela via ordinarla

ele uma força em marcha,
ou chegando ao seu destino,

ao
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Aboletamento,
Altos, sua duração e frequencia.
Cui.Iados com o pessoal.
Doença ou morte de homem, destino a dar ao armamento
e equipamento.
Requisições.
Composição e peso da ração de pão.
VII. -

Noções

summarias

Vias de communicação

acerca

militar

de vias férreas,

estradas

e pon-

t-s,
Modo~ de inutilisar estas vias de communicação
e de restabelecer
rapidamente
RS que se acharem
interceptadas.
Modos de inutilísar as vias fluviaes e os vaus.
VIII. -

Electricidade

e magnetismo

Conhecimento
experimental
e summario das noções de
electricidade
e magnetismo
q ue tê em immediata applicação á telegraphia
e telvphonia.
Pilhas, sua classificação.
Elementos
e .polos.Correntes
eléctricas.
Circuito.
Pilha Leclanché ele vaso poroso e ele placas agglomcradas ;
descripçâo, montagem e regras para a sua conservação.
Pilha J\linotto. Pilhas seccas. Diversas formas de agrupar os elementos das pilhas.
Agulha maguetica.
Desvio da agulha pela acção das correntes elevtricaa.
Electro-imans.
IX. - Telegraphia

c telephonia

'I'ransmissores
e receptores Morse e Breguet. A pparclhos
accessorios das estações. Relais e translatores.
Regnlação dos apparelhos.
Inutilieação das estações telegraphicns.
Claseificação dos telegrammas.
Ordem ele proferencia
na
transmissão.
Regrns p'trlt a contagem das palavras.
Opll'ações accessorias
dos telegrammaa.
Abreviaturas
usadas na corrcspondcncia
tolegraphica.
Regras a seguir na transmissão
e recepção dos telegrammas.
Relações das estações telegraphicas
militares com as civis.
Montagem e destruição de linhas telcgraphicas.
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Deveres do chefe de guarila~fios.
'I'elegraphia
optica. Estabelecimento
de postos opticos.
Descripção dos heliographos Martins e Manco, do apparelho Mangin e das lanternas de signaes.
Regras <lo seguir na transmissão
e recepção dos despachos

ópticos.
Signaes convencionaes.
Idéa geral sobre os apparelhos telephonicos.
Descripção
dos typos de telepbones
Ericsson em serviço na rede
militar da guarnição de Li-boa.
Indicadores
de chamadas empregados
na mesma rede,
descripção rapida c modo de fuuccionamento.
Regras para a transmissão
e recepção de despachos pelo
telephone.
XII. - Pombos correios

Educação,
alimcntação
c cuidados a dispensar
bos correios.
Treinamentos.
Accessorios indispensaveis
n'um pombal.
Registo e marcação dos pombos.
Transmissão dos despachos.

c-

aos pomo

Prova eserlpta
I

Escriptural'
dois ou mais dias o diário de uma companhia
pelas indicações que lhe furem dadas.
Escripturar
o mappa diario de uma companhia,
sendo-lhe
fornecidos os elementos.
Formular
uma requisição de pret pal'a dez praças, sendo
duas graduadas,
Taxar um telegramma.
Escripturar
a parto do apparclho de uma estação telegraphica, n'um periodo de dez dias, sendo- lhe fornecidos
os elementos.
II
Formular
uma parte da guarda para o numero de sentinellas que lhe for determinado.
Formular uma livrança de pão para soldados e sargentos
n'um destacamento.
Eacripturar
a conta da receita e despesa com o rancho geral de um dia, designanrlo·s(\ o numero de praças e tendo
presentes
as tabellas regulamentar
s.

...
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III
Parte de uma oceorrencia.
Redigir uma nota cujo assumpto lho for indicado.
Redigil" um telegramma
sobre assumpto de serviço.
Redigir um requerimento
sobre o assumpto militar
lhe for designado.
Para primeiro
A-

Prova

1. -TaclÍca

que

sargento
no campo

elementar

Formar e dividir uma companhia,
passar revista em oro
dem de marcha á fracção que lhe for indicada, notando
e corrigindo as faltas.
Com mandar um pelotão na escola de companhia na ordem
unida.
Commandar um pelotão na ordem unida.
II. - Serviço especial da companhia
Os conhecimentos
exigidos no programma
do concurso
para segundo sargento.
Montagen, de estações telephonicas empregando
os apparelhos em uso na rede militar da guarnição de Lisboa.
Medl(;ão da resistencia de conductores
por meio da ponte
Wheatstone.
Medição de resistencias
de isolamento, empn gando um
gal vanometro.
Mediçl\o n'um circuito da intensidade
e voltagem, empregando o amperemetro
e o voltmetro.
B - Prova oral
1. -

'I'iro

Os conhecimentos
exigidos no programma
do concurso
para segundo sargento.
Causae de desvio dos projecteis no tiro.
Influencia da rasança o da justeza do tiro nas formações,
segundo as fôrmas do terreno,
Effe: tos dos ricochetes.
Limite dos alcances efficazes dos fogos de infanteria e de
artilheria de campanha.
II. - Serviço interno dos corpos
Deveres dos primeiros sargentos indicados no regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito.
.
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III. - Justiça militar
Crime militar; suas circumstancias
aggravantes e attenuanteso
Penas do codigo de justiça militar e seus effeitos,
Deserção
em tempo de paz; circumstancias
em que uma
praça commette este crime.
Participação
dos crimes militares e queixa do offendido.
Conselhos de disciplina regimentaes
funccionando
como
tribunaes
de justiça; sua competencia e deveres do se·
cretario.
IV. - Marchas pela via férrea ou fluvial
Embarque
marcha.
V. -

e desembarque

do pessoal;

polícia durante

a

Leitura de cartas, orientação e avaliação de distancias

Nomenclatura
do terreno e seus principaes accidentes.
A valiação de distancias na carta.
Signaes con veneionaes em pregados nas cartas topographicaso
Marcar na carta o ponto de terreno que for indicado;
executar a operação inversa.
Marcar na carta a directriz de uma linha telegraphica já
construi da.
Avaliação de distancias pelo passo, som e vista.
Orientação
pela bussola, sol, relogio, estrella polar, indicios e informações.
Orientação
das cartas.
VI. - Principios de pbysica e chimica
Phenomenos
pbysicos c chimicos.
Materia, corpo.
Corpos simples e compostos.
Moleculas e atomos. Forças moleculares.
Drfferentes estados dos corpos.
Propriedades
geraes dos corpos.
Combinações dos corpos.
VII. - ElectriciIade

e magnetismo

Os conhecimentos
de electricidade,
telegraphia
e telephonia exigidos no programma do concurso para segundo
sargento.
Electricidade
estatica e dynamica.
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Attracções
e repulsões electricas.
Corpos bons e maus conductores,
Processos de electrisação.
Densidade
electrica.
Pressão electrico-statica.
Tensão electrica.
Influencia da fórma dos corpos.
Poder das pontas.
Electricidade
athmospherica.
Pára-raios.
Correntes electricas. PIlhas. Descripção das pilhas Daniell,
Callaud e Bunsen.
Circuito,
Circuito interior e exterior.
Circuito
fechado
pela terra.
For~a electro-motriz.
Intensidade.
Leis da sua variação.
Re ..istcncin, Leis da sua variação.
Medição da reeistencia.
Uuidudes electricas ; volt, ampere e ohm,
Enfraquecimento
das correntes
das pilhas. Polarisação.
Meios de evitar o enfraquecimento
rapido das pilhas. Despolarisadores.
Pilhas de corrente constante.
Agrupauento
dos elementos das pilhas em tensão, em
quantidade e mixto.
ACl'umuladl)res electricos, sua formação, carga e descarga.
Capacidade dos accumuladores
e cuidados que devem
ser-lhes dispensados.
Mngnetiamo. Imans naturaes e artificiaes.
Polos e linha neutra.
Attracções
e repulsões
magneticaso
Processos de magnetisação.
Ma~netismo terrestre.
Agulha magnctica.
Electro magnetismo.
Acção das correntes sobre os imans.
Regra de Ampere. Galvanometros.
Electro-imans.
Amperernetros.
Voltmetros,
Acçâo dos imans sobre as corr ntes. Correntes induzidas.
Bobines de inducçào, Auto-indueçãn,
Dynnm- s, sua constituição.
Correntes
de alta e baixa
tensão.
Idéa geral das correntes alternativas
e das suas propriedades.
Ulpacidade
eléctrica j condensadores.
Effeitos da auto-inducção
e da capacidade sobre as correntes alternativas.
Osdllações
electricas.
Transmissão
da energia el ctrica a distancia.
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e telephonia

Os conhecimentos exigidos no progt·amma do concurso para
segundo sargento.
Idéa geral de uma estação de telegraphia
sem fios.
Idéa geral sobre a rede telegraphica
civil. Classificação
das estações.
Redes telegraphicas
militares de Lisboa e Porto.
Rede telephonica militar da guarnição de Lisboa.
Rede dos postos opticos do paiz,
IX. -Pombos

correios

Os conhecimentos
exigidos no programma
do concurso
para segundo sargento.
Idéa zeral dos processos empregados
para a reducção e
ampliação dos despachos transportados
pelos pombos
correios.
Rede dos pombaes militares do paiz.
Prova eserlpta
I

Relação de vencimentos
para dez praças de diversas
duações com as alterações que lhe forem dadas.

gra-

II
Escripturar
a livrançs de pao de uma companhia de determinado
effectivo, para um período ele dez dias, com
as alterações que lhe forem dadas.
Escripturar
a caderneta militar de uma praça de 1.a classe,
nas paginas C e D, no período o com os dados que lhe
for m designados, e fazer o encerramento
da conta corrente.
Escripturnr
a caderneta militar de uma praça do 2. a classe,
nas paginas C
D, no periodo o com os dados que lhe
forem designados,
fazer a liquidação da conta corrente.

III
Redigir uma nota sobre materia
s cretaria qlle lhe for indicada.

usual de expediente

de

IV
Idéa geral da organisação
gimental.
Tempo de serviço militar.

do archivo

da secretaria

re-
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Processo de alistamento dos voluntarioso
Idéa geral do modo como se effectua a remissão das praças encorporadas
nas unidades activas,
Modo como é feita a promoção aos postos de sargento ajudante e alferes.
Licenças seru perda de vencimentos ás praças de preto
Condições a que devem satisfazer as praças de pret para
poderem ser reformadas.
Condições a que devem satisfazer as praças de pret para
terem direito á concessão da medalha militar e circumstancias em que perdem o direito de usal-a,
COlnpanbia

de

Para segundo

1:orpe<1<,il"o,",

sargento

A - Prova no campo

J. - Tactic a elementar
Formar e dividir um pelotão,
Commandar
o manejo de armas e de fogo a uma secção,
explicando a execução de alguns movimentos.
Commandar uma secção nas evoluções do pelotão na ordem
unida.
Commandar uma secção na ordem unida.
II. -

Serviço de guarnição

Render uma guarda.
Reconhecer a ronda de visita.
Continencias.
III. -

Nomenclatura
cartucho.
Empacotamento

Equipamento,

armamento

do equipamento

e munições

individual,

armamento

e

de roupa.

IV. - Serviço especial da companhia
Marcação do local da fundeamento
de torpedos.
Direcção das operações para o fundeamento de torpedos e
sua auspenaão, explicando essas opAraçõ s.
Carregamento
c descarregamento
do torpedos, explicando
as operações elementares.
Correspoudcncia
por meio do heliographos Manco, de bandeiras e de lanternas de signaes.
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B - Prova oral
I. - Equipamento, armamento e munições
Maneira como as praças se fardam, equipam e armam para
os differentes serviços.
Armar e desarmar
as differentes
peças da arma distribuida
companhia.
Peso e compnmento
da arma.
Peso do projectil e da pólvora contida no cartucho.
Limpeza e conservação do armamento e equipamento.
á

Princípios geraes

II. -Tiro
.
sobre o tiro.

(Artigos 1.°, 2.° e 3.° do
capitulo I, da 3.a parte do regulamento
de tiro).
'I'ensão das trajectorins. Rasnnça do tiro. Zonas perigosas.
Zonas desenfiadas.
(Artigo 1.0 e n. o. 120.0, 12li. 0, 127.°,
0
I:::! .0 c 129. do artigo 2.° do capitulo IV da 3." parte
do mesmo regulamento).
III. - Tactica elementar
Definições insertas no titulo I do regulamento
trucção tactica da infanteria.·

para a ins-

IV. - Serviço interno dos corpos e serviço de guarnção
Deveres dos segundos sargentos indicados no regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito.
Deveres do sargento commandante
de uma guarda.

v-

Disciplina militar

Infracção
de di ciplina ; suas aggravantes
e attenuantes.
Pena disciplinare
para sargentos, cabos e soldadoa, e seus

cüeitos.
Comp tencia disciplinar g ral e especial dos sargentos.
'asos cm que os sargentos eXf'rcem as funcções de agentes de policia judiciaria
milrtar (\ competencia d'estes.
VI. - Destacamentos e diligencias; marchas pela via ordinária
Deveres do commandante de uma força em marcha, ao entrar n'uma povoação ou chegando ao s u destino.
Aboletamento.
Altos, sua duração e frequenciaCuidados com o pessoal.
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Doença ou morte de homem, destino
mento e equipamento.
Requisições.
Composição e peso da ração de pão.
VII. -

Yiaa de communicação
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a dar ao seu arma-

militar

Noções summarias ácerca de linhas telegraphicas,
vias ferreas, estradas e pontes.
Modo de inutilisar estas vias de communicação e de restabelecer rapidamente
as que se acharem interceptadas.
Modo de inutilisar as vias fluviaes Q os vaus.
VIII. -

Serviço de torpedelros

Conhecimento
do material de torpedos fixos.
Ligação e transmissão do fogo nos torpedos fixos.
Carregamento
de minas 'submarinas.
Fundeamento
de minas submarinas e sua suspensão.
Estabelecimento
de postos opticos e regras a observar na
transmissão
e recepção dos despachos por meio do heliographo Mance, bandeiras e lanternas de signaes.

c-

Prova escrlpta
I

Escripturar
dois ou mais dias O diario de uma companhia
pelas indicações que lhe forem dadas.
Escripturar
o mappa diario de uma companhia, sendo-lhe
fornecidos os elementos.
Formular
uma requisição de pret para dez praças, sendo
duas graduadas.
II

Formular
uma parte da guarda para o numero
nellas que lhe for determinado.
Formular
uma livrança de pão para soldados e
n'um destacamento.
Escripturar
a conta da receita e despesa com
geral de um dia, d ...signando se o numero de
tendo presentes as tabellas regulamentares.
III
Parte de uma occorrencia.
Redigir uma nota cujo assumpto lhe for indicado.
Redigir um requerimento
sobre o assurnpto militar
for designado.

de sentisargentos
o rancho
praças e

que lhe
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Para primeiro sargento
Â-Prova

no campo

I.- Tactica elementar

Formar e dividir uma companhia, passar revista em ordem de marcha á fracção que lhe for indicada notando
e corrigindo os defeitos.
Commandar um pelotão na escola de companhia, na ordem
unida.
Commandar um pelotão na ordem unida.
II. - Serviço especial da companhia

Os conhecimentos exigidos no programma do concurso
para segundo sargento.
Montagem e serviço de postos electricos para torpedos de
contacto e de observação.
Transmissão e recepção com os apparelhos telegraphicor
Morse.
B - Prova oral
L-Tiro

Os conhecimentos exigidos no programma do concur 30
para segundo sargento.
Causas de desvio dos projecteis no tiro.
Influencia da rasança e da justeza do tiro nas formações,
segundo as fórmas de terreno.
Effeitos dos ricochetes.
Limites dos alcances cfficazes dos fogos de infanteria e de
artilheria de campanha.

n. -

Serviço interno dos corpos

Deveres dos primeiros sargentos, indicados no regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito.
III. - Justiça militar

Crime militar; suas circumstancias aggravantes e attenuantes.
Penas do codigo de .i ustiça militar e seus effeitos.
Deserção em tempo de paz; circumstancias em que uma
praça commette este crime.
Participação elos crimes militares e queixa do offendido.
Conselhos de disciplina regimentaes funccionando como
tribunaes de justiça; sua competencia e deveres do secretario.
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IV. - Marchas pela via ferre a ou fluvial

Embarque
marcha.

e desembarque

do pessoal; policia durante a

V. - Leitura de cartas, orientação e avaliação de distancias

Nomenclatura do terr ...no e seus principaes accidentes.
Avaliação de distancias na carta.
Signaes convencionaes empregados nas cartas topographicaso
Marcar na carta o ponto de terreno que for indicado; executar a operação inversa.
A valiação de distancias pelo passo, som e vista.
Orientação pela bus sola, sol, relogio, estrella polar, indicios e informações.
Orientação das cartas.
VI. - Serviço de torpedeiros

Os conhecimentos exigidos no programma do concurso
para segundo sargento.
Conhecimento experimental e summario das noções geraes
de electricidade que têem immediata applicação á telegraphia, ao serviço do material photo-electrico e ao de
torpedos.
Conhecimento do material de torpedos fixos, sua applicação e nomenclatura.
Ligações de conductores electricos.
Noções praticas do apparelho e manobra na parte correspondente ao serviço de torpedos fixos.
Conhecimento geral dos explosivos e seus effeitos; escorvas, processos de transmissão de fogo.
Carregamcnto e descarregamento de torpedos e cuidados
que demandam estas operações.
Processos do fundeamento e suspensão de torpedos de
contacto c de observação.
Constituição de uma faixa de torpedos.
Montagem e serviço do postos eléctricos para torpedos de
contacto e de observação.
Provas eléctricas dos torpedos.
Manobras de projectores.
Conhecimento dos apparelhos empregados na montagem
das mesas telegraphicas.
Montagem de estações telegraphicas.
Conhecimento dos apparelhos telephonicos em uso no serviço de torp dos fixos.
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Prova escrlpta
I

Relação de vencimentos para dez praças de diversas graduações com as alterações que lhe forem dadas.
II

Escripturar a livrança de pão de uma companhia de determinado effcctivo, para um periodo de dez dias, com
as alterações que lhe forem dadas.
Escripturar a caderneta militar de uma praça de La classe,
nas paginas fi e D, no período e com os dados que lhe
forem designados, c fazer o encerramento da conta corrente.
Escripturar a caderneta militar de uma praça de 2. a classe,
nas paginas
o DJ no periodo e com os dados que lhe
forem designado', e fazer a liquidação da conta corrente.
III

Redigir uma nota sobre materia nsual do expediente da
secretaria, que lhe for indicada.

IV
Idéa geral da orgnnisação do archivo da secretaria regimental.
Tempo de serviço milita r.
Processo de ali tamento dos voluntarias.
Idéa geral do modo como se effectua a remissão das praças encorporadas nas unidades activas.
Modo como feita a promoção aos po tos de sargento ajudante o alferes.
Licenças sem perda de v ncimentos ás praças de preto
Condições a que d 'vem satisfazcr as praças de pret para
poder m ser reformadas.
ondições a qu d v m satisfazer as praças de pret para
terem direito êl. conces !lo da medalha militar e circumstancias em que perdem o direito de usai-a.
é

COJnpanhia

<1.0

""u.l)(l.dorosde praça

Para segundo sargento
A. -_ Prova no campo

1. - Tactica elementar

Formar e dividir um pelotão.
Commandar o manejo d armas e d fogo a uma secção
explicando a execução de alguns movimentos.
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Commandar uma secção nas evoluções de pelotão, na ordem unida.
Commandar uma secção na ordem unida.
II. - Serviço de guarnição

Render uma guarda.
Reconhecer a ronda de visita.
Continencias.
III. - Equipamento, armamento e munições

Nomenclatura do equipamento
cartucho.
Empacotamento de roupa.

individual,

armamento

e

IV. - Serviços especiaea

Commandar uma secção no traçado e construcção de trincheiras abrigos.
Dirigir a execução de alguns revestimentos.
Determinar no terreno o traçado de covas de lobo, redes
de fio de ferro, estaquinhas e abatizes.
Communicação per meio de bandeiras, de heliographos e
de lanternas de signaes.
B - Prova oral
I. - Equipamento, armamento e munições

Maneira como as praças se fardam, equipam e armam para.
os differentes serviços.
Armar e desarmar as differentes peças da arma distribuida
á companhia.
Peso e comprimento da arma.
Peso do projectil e da polvora contida no cartucho.
Limpeza e conservação do armamento e equipamento.
n.-Tiro

Principios geraes sobre o tiro. (Artigos 1.0, 2.° e 3.° do capitulo I da 3. a parte do regulamento de tiro).
Tensão das trajectorias. Rasança do tiro. Zonas perigosas.
Zonas desonfiadas, (Artigo 1.0 e n.OS 125.°, 126.°, 127.0,
128.° e 129.° do artigo 2.° do capitulo IV da 3.a parte
do mesmo regulamento).
III. - Tactica elementar

Definições insertas no titulo I do regulamento para a instrucção tactica da infanteria.
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dos corpos e serviço de guarnição

Deveres dos segundos sargentos indicados no regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito,
Deveres do sargento commandante
de uma guarda
V. -

Disciplina

e justiça

militar

Infracção de disciplina; suas aggravantes e attenuantes.
Penas disciplinares
pal'a sargentos,
cabos e soldados, e
seus effeitos.
Competencia disciplinar gerAl e especial dos sargentos.
Casos em que os sargentos exercem as fun-ções de agentes de policia. judiciaria militar, e competencia d'estes.
VI. - Destacnmentos
Deveres
entrar

e diligenciae;

marchas

pela via ordinária

do commnndanto
de uma força cm marcha,
n'uma povoação ou chegando ao seu destino.

ao

Abuletamcnto.
Altos; sua duração c frequenciu.
Cuidados com o pessoal.
Doença ou morto de homem, destino a dar ao armamento
e equipamento.
Req uisições,
Composição e peso da ração de pão,

..

VI

r. -

PI'Í IIei pios de fortificaçâo

Abrigos para atiradores,
trincheiras abrigos e entrincheiramentos.
Dofezas acce serias mais usadas.
Construcção de fachinas, cestões e taipaes.
Revestimento
dos taludes dos parapeitos.
Noções aunnnurias ácerca da conetrucção das sapas o minas militares.
VIII,

Vias de cornmunicação

militar

Noções summarias ácerca de linhas tclegraphicaa, vias ferroas e ponte.
Modos de inutili. ar estas vias de comruunicar ..ão e de restabelecer l'npirhlrnl'nte as que se acharem interceptadas.
Modos de inutili ar as vias fluviaes e os vaus.
.
IX. - 'erviço de sapadores de praça
Estradas,
sua compo iç"o
Obras de arte; clussificação e idéa geral.
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Construcção de uma estrada. Organisação
da plataforma.
Cylindragem.
Conservação
das estradas.
Conservação
continua e reparações
periodicas
das estradas. Qualidade dos materiaes a empregar nas reparações.
Inutilisação das estradas e modos de restabelecer
rapidamente as que se achem interceptadas.
Àrborisação das estradas. Preceitos geraes para o seu estabelecimento.
Preceitos a observar na plantação e conservação
das arvores.
Policia das estradasDeveres e attribuíções
dos sargentos fiscaes de cantoneiros e dos cantoneiros como agentes de policia das estradas.
Obrigações
dos transeuntes
em relação á policia das estradas e em especial á estrada militar.
Direitos e obrigações dos proprietarios
nas zonas de servidão da estrada militar. Disposições relativas á licença
para obras nas zonas de servidão da estrada militar.
Manobras de projectores
photo-electricos.

c-

Prova escrípta
1

Escripturar
dois ou mais dias o diario de uma companhia
pelas indicações que lhe forem dadas.
Escripturar o mappa dial'io de lima companhia, sendo-lhe
fornecidos os elementos.
Formular uma requisição de pret para dez praças, sendo
duas graduadas.
II
Formular uma parte da guarda para o numero de sentinellas que lhe for determinado.
Formular
uma livrança de pão para soldados e sargentos
n'um destacamento.
Escripturar
a conta da receita e despeza com o rancho geral de um dia, designando o numero de praças, e tendo
presentes as tabellas regulmentares.
III
Parte de uma occorrencia.
Redigir uma nota cujo assumpto lhe for indicado.
Redigir um requerimento
sobre o assumpto militar,
for designado.

que lhe

t.a Sede
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Para primeiro sargento
A-

Prova no campo

I.- Táctica elementar

Formal' e dividir uma companhia, passar revista em ordem de marcha á fracção que lhe for indicada, notando
e corrigindo as faltas.
Commandar um pelotão na escola de companhia, na ordem
unida.
Commandar um pelotão na ordem unida.
II. - Serviços especiaes

Assentamento dos quadros nos poços ordinarios e á
Boule.
Assentamento de caixilhos para a abertura de galerias e
ramaes de minas.
Trnçado no terreno de uma obra de fortificação de campanha de pequeno desenvolvimento, sendo-lhe dados os
elementos .
.Perfilamento de uma face de uma obra de fortificação
de campanha, sendo-lhe dados os elementos.

n-

Prova oraL
L-Tiro

Os conhecimentos exigidos no programma do concurso
para segundo sargento.
Oausas de desvio dos projecteis no ti 1'0.
Influencia da rasança e da justeza do tiro nas formações
segundo as fórmas elo terreno.
Effeitos dos ricochetes.
Limites dos alcances efficazes dos fogos de infanteria e de
artilheria ele campanha.
II. -

Serviço interno dos corpos

Devores dos primeiros sargentos indicados no regulamento
gorai pára o serviço dos COI'pOS do exercito.
III. -Justiça

militar

Crime militar; suas circumatuncias aggravantes e attenuantcs.
Penas do codigo de ju stiçn militar e seus effcitos.
Deserção em tempo de paz; circumstancias em que uma
pra)a commettc este crime.
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Participação
dos crimes militares e queixa do offendido.
Conselhos de disciplina regimentaes
funccionando
como
tribunaes de justiça;
sua competencia e 'deveres do secretario.
IV. - Marchas pela via ferrea ou fluvial
Embarque
marcha.
V. -

e desembarque

do pessoal;

policia

durante

a

Leitura de cartas, orientação c avaliação de distancias

Nomenclatura
do terreno
e seus principaes
accidentes.
Avaliação de distancias na carta.
Signaes convencionaes
empregados
nas cartas
topogragraphicas.
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 pular, indicios e informações.
Orientação das cartas.
VI. - Fortificação
Os conhecimentos exigidos no programma do concurso para
segundo sargento.
Nomenclatura
dali difforcntes partes de um parapeito.
Sapas.Construcção do material de sitio.Sapa volante
com e sem cestoes. - Sapas progressivas,
simples o
duplas. Idéa gerill da execução dos trabalhos e dos deveres dos sargentos na mesma execução.
Minas.Poços ordinarios e á Boule; quadros, seu assentamento e modo do proceder á excavação.
Galerias
>
ramaes : caixilhos, suas dimensões e ass ntamento pum a abertura de galerias, meias galerias,
ramaes, ordinarios á holland-sa
e de combate.
Furos de mina: carregamento,
atacamento
lançamento
do fogo pela mecha Biekford.
VII.

Serviço de sapadores de praça

Os conhecimentos
exigidos DO progrnmma
do concurso
para segundo Bllrg mto,
Conhecimento
experimental
e summario das no<;õ s de
electricidade
que têern immcdiata applicação ao serviço
do mat rial photo eléctrico.
Correntes electricns.
Pilhas; elementos, polos, modos de agrupamento
dos elementos.
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Força electro·motriz.
Intensidade.
Leis da sua variação.
Resistencia.
Leis da sua variação.
Unidades electricas ; volt, ampére e ohm.
Dynamos, sua constituição.
Aecumuladores
electricos,
sua formação, carga e descarga.
Capacidade dos accumuladores
e cuidados que devem serlhes dispensados.
Correntes de alta e baixa tensão.
Transmissão
da energia electrica a distancia.
Transformadores;
em que oonsistem, e modo de funccionamento.
~fotores; idéa geral dos typos empregados
nos serviços a
cargo da companhia, e S II funccionamento.
Idéa geral sobre a installacão de uma estação electrica.
Verificaçâo do isolamento da canalisação
de uma estação
electrica.
c - Prova escrlpta
I

Relação de vencimentos para dez praças de diversas
duações, com as alterações que lhe forem dadas.

gra-

H

Escripturar
a livrança de pao de uma comp mhia de determinado effectivo, para IIIll periodo de dez dias, com as
alterações que lhe forem dadas.
Escripturar
a cad meta militar de uma praça de La classe,
DUS paginas
D, no per-iodo e com os dados qlle Ih
forem de .ignado , e faz r O encerramento
da conta corrente.
E cripturar a caderneta militar de uma praça de 2.:< classe,
nas pagina
C I' D, no periodo e com os dados que lhe
forem designados,
c fazer a liquidação
da conta corrente.
JIl

Redigir uma nota sobre matéria u sual do expedient
secretaria,
que lh for indicada.
IV
Idéa geral da or .....
anisação ao ar .hivo da secretaria
mental.
Tempo de serviço militar.
Processo de ali tamento dos voluntarioso

da

regi-
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Idéa geral do modo como se effectua a remissão das praças encorporadas nas unidades activas.
Modo como é feita a promoção aos postos de sargento
ajudante e alferes.
Licenças sem perda de vencimentos ás praças de preto
Condições a que devem satisfazer as prat;as de pret para
poderem ser reformadas.
Condições a que devem satisfazer as praças de pret para
terem direito á concessão da medalha militar, e circumstancias em que perdem o direito de usai-a.
Coul.panbia

de eqll.ipugen,;,o

Para segundo sargento
A - Prova no campo
I. - Taetica elementar

Formar e dividir uma secção a pé.
Commandar o manejo de armas a lima secção, explicando
a execução de alguns movimentos.
Commandar uma secção a pé, fazendo executar as evoluções que lhe forem ordenadas.
Commandar um grupo de carros, explicando como se executam os movimentos que lhe forem ordenados no ponto.
II. - Serviço de guarnição

Render uma guarda.
Reconhecer a ronda de visita.
Continencias.
III. - Equipamento,

armamento

Nomenclatura do equipamento
cartucho.
Empacotamento de roupa.

e munições

individual,

armamento

e

IV. - Material

Nomenclatura das viaturas empregadas na companhia d
equipagens e dos artigos que compõem o s 'U equipamento.
Deveres do comrnandanto do grupo de carros.
Serviço a que se destina cada modelo de viaturas.
Carga correspondente a cada modelo de viaturas.
Modo de dispor o equipamento nos carros para serviço em
ordem de marcha.
Descripção summaria da construcção das viaturas.
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V. - Solipedes
Nomenclatura
do exterior do cavallo.
Nomenclatura
do arreio e equipamento do cavallo e muar.
Modo de guarnecer os arreios de cavallo e muar para os
differentes serviços.
Apparelhar
e desapparelbar.
Ajustamento
das differentes
partes dos arreios de cavallo e muar.
B - Prova oral
.

I - Equipamento e armamento

Maneira eomo as pra~as se fardam, equipam e armam
para os diíferentes serviços.
Armar e desarmar as differentes peças da arma de fogo
distribuida á companhia.
Limpeza e conservação do armamento e equipamento.
II. - ~Iaterial das equipagens
Limpeza e conservação.
Ruinas que podem produsir-se no material, especialmente
durante as marchas, e modo de as remediar.
m.-Tiro
Princípios geraes sobre o tiro. (Artigos 1.0, 2.° e 3.° do capitulo I da 3.:\ parte do reglllam"nto
ele tiro).
Tensão das trajectoriaa.
Rasança do tiro. Zonas perigosas. Zonas desenfiadaa. (Artigo 1.0 e n.OS 125.°, 126.°,
127.0, 12 .0 e li\l.0 do artigo 2.° do capitulo IV da 3.a
parte do mesmo regulamento).
IV. - Tllctic& elementar

Definições e principios geraes insertos no capitulo « Introducção do regulamento para a instrucção a pé na companhia

de equipageaa».

V. - Serviço interno dos corpos e serviço de guarnição
Deveres dos segundos sargentos indicados no regulamento
geral para o serviço dos corpos do xerciro.
Deveres do sargento com mandante de uma guarda.
VI. -Uieeiplina

e justiça militar

Infracção de disciplina; suas aggravantes e attenuantes.
Penas disciplinares
para sargentos,
cabos e soldados,
seus effeitos.

e
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Competeneia geral e especial dos sargentos.
Casos em que os sargentos exercem as funcções de agentes de policia judiciaria
militar e competencia d'estes.
VII. - Destacamentos e diligencias; marchas pela via ordinaria
Preparativos
para a marcha.
Precauções a tomar para obter a regularidade
da marcha
e conservação do gado.
Altos; sua duração e frequencia.
Difficuldades de tracção.
Cuidados com o pessoal. Cuidados com o gado.
Deveres
do couunandauto
de lima força em marcha, ao
entrar n'uma povoação ou chegando ao seu desnno.
Doença 011 ruortc de homem, destino a dar ao armamento
e equipamento.
Doença ou morte de solipede, fôrma de proceder.
Composição e neso das rações de pão e de forragens.

Requisições.
Vlll.-Serviço

de campanha

a) Comboios:
Fim, com mando e divisão.
Marchas.

'ú) Protecção
Escoltas

dos comboios:

e defesa,

c) Estacionamento:
de estacionamento
o distincção entro
llas.
e deveres das secções de quartéis duma
companhia de equi pagcns
de uma secção isolada.
Praça de armas. Divisão das localidades.
Disposição do bivaqu de uma secção d equipagona.
Traçado das cozinhas o Iatrinus de campanha.
!{ abastecimento
dc munições.

Fôrmas

Constituição

C -Prova

cscrlptu
I

Escripturar

indicações
gscriptul'l\l'

dois ou mais dias o diário da companhia
que lho for m dadas.
O

mappa diario

necidos os el mentos.
Formular
uma r quisição
duas graduadas.

da companhia,

pias

s ndo-Ihe for-

de pr t para dez prnc;as, s ndo
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Formular uma parte de guarda para o numero ele sentinelJas que lhe for determinado.
Formular uma livrança de pIto para soldados c sargentos
n'um destacamento.
Formular urna livrnnça de forragens n'um destacamento.
Escripturar
a conta da receita e da despeza com I) rancho
geral ele um dia, de ignando-se o numero de praças e
tendo presentes as tabellas regulamentares.
lU
Parto de uma oceorrcncia.
Redigir uma nota cujo a sumpto lhe for indicado.
Redigir um rcquerim nto sobre o assnmpto militar
lhe for designado.
Para primeiro
.\ - Prova
J. -

Táctica

que

sargento
110 CIlIII)IO

elementar

Formar e dividir a companhia;
passar revista em ordem
de marcha á fracção quo lhe for indicada, notando o
corrigindo as falta.
Commaudar uma secção de carros explicando o modo como
se executam as evoluções que lhe forem indicadas.
II. - Signaes

c toques de clm im

Os indicados sob o n.? 1 a 2:3 do regulamento para a instrucção a pé na companhia de cquipagons c os que
con stam do r 'glll:UllCllto para a instrucção táctica da
mesma

companhia.

Ob.~el·t'OI;il').-N'c 'ta parto da }1rOVa os candidatos devem ser examinados conjunctamcnte,
estando munidos de
lupis e papel onde mencionurão os toques que o jury mandai' ex cutar a um clar-im da força posta á sua disposição.
Cada vogal mandara fazer dois aignaes 011 toques.
Us papeis entregues pelos candidatos não farão parte do
processo de exame.
B -}'rOVI\ oral
L-Tiro
Os conhecimento
xigidos no pl'ogl'amma
para segundo sargento.
ausas de desvio dos projecteis no tiro.

do

concurso

L' Serie
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Influencia da rasança e da justeza do tiro nas formações,
segundo as fôrmas do terreno.
Effeitos dos ricochetes.
Limites dos alcances efficazes dos fogos de ínfanteria e
de artilheria de campanha.
II. -

Serviço interno

dos corpos

Deveres do primeiro sargento indicados no regulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito.
III. -

Justiça

militar

Crime militar;
suas circnmstancias
aggravantes
e attenuantes.
Penas do codigo de justiça militar e seus effeitos.
Deserção
em tempo de paz; circumstancias
em que uma
praça commette este crime.
Participação
dos crimes militares e queixa do offendido.
Conselhos de disciplina regimentaes
funccionando
como
tribunaes de justiça;
sua competencia e deveres do secretario.
IV. -

Marchas

pela via ferrea ou fluvial

Embarque
e desembarque
do pessoal; policia durante a
marcha.
Embarque
e descmbarque
de material;
modo de os executar.
Regras a observar para o perfeito carregamento
nos vagons. Accessorios de embarque.
Embarque e deaerubarque
do animal; modo de proceder,
precauções
a tornar. AccomlDoda~ão dos arreios. Serviço durante a marcha.
V. - Serviço

de campanha

Os conhecimentos
exigidos no programma
do concurso
para segundo snrgento.
Disposição do bivaque de uma companhia de equipagens.
Serviço nos bivaques e aoantonamentos.
Alarme.
Contineneias.
VI. -

Leitura

de cartas,

orientação

e avaliação

de distancias

Nomenclatura
do terreno c seus principaes accidentes.
Avaliação dI' distancias na carta.
Signaes conveucionaes
empregados
nas cartas topographicas.
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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, indicios e informações.
Orientação
das cartas.
C - Prova escripta
I
Relação de vencimentos para dez praças de diversas
duações, com as alterações que lhe forem dadas.

gra-

II
Escripturar
a Iivrauça de pão da companhia com determinado effectivo, para um periodo de dez dias, com as
alterações que lhe forem dadas.
Escripturar
a Iivrança de forragens
da companhia
com
determinado effeetivo, para um periodo de dez dias, com
as alterações que lhe forem dadas o com rações de differentes preços.
Escripturar
a caderneta
militar de uma praça de La
classe, nas paginas C e D, no periodo e com os dados
que forem designados, e fazer o encerramento
da conta
corrente.
Eseripturar
a caderneta militar de urna praça de 2. a
classe, nas paginas C e O no período e com os dados
que lhe forem designados, e fazer a liquidação da conta
corrente.
III
Redigir uma nota sobre materia
secretaria que lhe for indicada.

usual

do expediente

da

IV
Idéa geral da orgnnisação
do archivo da secretaria
regimental.
Tempo de serviço militar.
Processo de uli tamento dos voluntarioso
.Idéa geral do modo como se effectua a remissão das praças cncorporadus
na' unidades activas.
Modo como
feita a promoção aos postos de sargento
ajudant
e alferes.
Licença sem p rda de vencimentos {IS pra~as de preto
Condições a que d vem satisfazer as praças de pret para.
poderem ser reformadas.
ó
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Condições a que devem satisfazer as pl'aças de pret para
terem direito á concessào da medalha militar, e circuuistancias em que perdem o direito de usai-a,
COJnpanhia

de sande

Para segundo
Â .-

sargento

Prova no campo

1.- Taetica elementar

Commandar uma secção na ordem unida,
II.

Serviços sanitarios

Transportar
feridos e doentes, empregando
os meios mais
usnaes ou improvisando-os.
Soccorrer feridos e doentes no próprio local em que. se
encontram,
empregando
material regulamentar
ou nnprovisando-o.
Armar e desarmar uma maca de hombro.
Armar e desarmar uma mochila. de pensos.
Armar e desarmar uma maca rodada.
Carregar e descarregar
um carro de uma formação samtaria.
Com mandar uma secção de maqueiros,
III. - Equipamento, armamento e material sanitário
Nomenclatura
do equipamento
individual,
armamento
material sanitario que as praças conduzirem.
B-

o

Prova oral

1. - Equipamento, armamento

o material

sanitario

Maneira como as praças se fardam, equipam c armam para
os differentcs serviços.
Limpeza e conservação do equipamento,
armamento c material sanitario.
11. - 'firo
Principios
capitulo

geraes sobre o tiro. (Artigos
I da 3.a parte do regulamento

1.0, 2.° e 3.0 do
d

tiro).

III. - Serviço interno dos corpos
Deveres dos segundos sargentos indicados no r gulamento
geral para o serviço dos corpos do exercito.
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IV. -Disciplina

e justiça militar

Infracção de disciplina; suas aggmvantes
e attenuantes.
Penas disciplinares
para sargentos,
cabos e soldados, e
seus effeitos.
Competencia disciplinar geral e especial dos sargentos.
Casos em que os sargentos exercem as fuucções de agentes de policia judiciaria
militar e competencia
d'estes.
V. - Serviços hospitalares
Attribuições
e deveres dos segundos sargentos indicados
no regulamento
geral do serviço de saude do exercito.
Condições a que deve satisfazer a cama de um doente.
Posições mais convenientes
ao enfermo em diversos estados mOl'bidos.
Modo menos incommodo de renovar um lençol de limpesa.
Descripção da diversas espécies de fuudas.
Condições em que deve SOl' applicada a camisola ele forças.
Cuidados a observar na applicação dos medicamentos
aolidos, Iiquidos e o'azosos.
SOCCOI"'OSrapidos em casos de syncope, insolacão, congelação, asphyxia e submersão.
VII.
u)'erviço

Serviço de campanha

de saude de La linha:

•'erviço regimental,
hospitaee
transporte (' de hoepitalisaçâo

ú)

de sangue,
; seu fim.

columnas

de

erviço de saude de 2. linha:
U

Estabelecimento
sanitarios d hospitnlisação
e de evacuaçao : sua classificação, organisação e fim.
Dopositos de material sanitario : sua olasaificação, organisação e fim.
'I'ran 'porte do doente'
feridos para a retaguarda:
modo
corno se executa.

c-

Prova escrtptn

I
Escripturar
doi ou mais dias o díario de uma companhia,
pelas indicações que lhe forem dadas.
Formular
uma livranea de p:lO para soldados c sargentos
n'um destacamento.
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Escripturar
O mappa
diario de uma companhia, sendo-lhe
fornecidos os elementos.
Formular
uma requisição de pret para dez praças, sendo
duas graduadas.
Escriptural'
a conta da receita e despesa com o rancho
geral de um dia, desigoandose
o numero de pra~as e
tendo presentes as tabellas regulamentares.
II

Escripturar

das dietas e dos remcdios.
l!:scriptul'ar o lDappa diario do movimento dos doentes.
Formular
uma requisição de pret das pra~as do exercito
em tratamento
no hospital.
Formular
um relação de vencimentos
das praças estranhas ao ministério
da guerra,
que tenham estado em
tratamento no hospital n'um mez dado.
o caderno

da distribuição

III
Parte de uma occorrencia.
Redigir uma nota cujo assumpto lhe for ministrado.
Redigir um requerimento
sobre o assumpto militar
lhe for designado.
Para primeiro
AI. -

que

sargento

Prova

no campo

Tacticn

elementar

Formal' e dividir uma companhia;
passar revista cm ordem de marcha :l fracção que lhe for indicada, notando
e corrigindo as faltas.
II..._ HuviçoB sanítarios

Os

conhecimentos
exigidos DO programma
do concun o
para segundo sargento.
Dispor as macas em um carro para transporte de feridos,
Armar e desarmar uma tenda de hospital.

n-

Prova

oral

I. - Serviço interno

dos corpos

Deveres
dos primeiros
sargentos,
indicados no regulamento geral para. o serviço dos corpos do x ercito.
II. - Justiça

Crim

militar;
nuantes.

suas

militar

circumstancía

aggravantcs

atte-

1.' Serie
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Penas do codigo de justiça militar e seus effeitos.
Deserção em tempo de paz; circumstancias
em que ama
praça commette este crime.
Participação
dos crimes militares e queixa do offendido.
III. - Marchas pela via ferrea ou fluvial
Embarque

fl

desembarque;

policia durante

a marcha.

IV. - Serviços hospitalares

Attribuições

e deveres dos primeiros sargentos, indicados
no reg-ulamento ceral do serviço de sande do exercito.
Di posições regulamentares
relativas a enfermarias geraes
e eepeeiaes,
de doenças infecciosas,
contagíosas
e de
isolamento singular para observação.
Medidas policiaes a ob ervar nas enfermarias.
Cuidados 11 attender no serviço de banhos geraes ou parciaes.
Serviço de desinfocção : pessoal, locaes contaminados.vroupas e utensilios.
V. - Serviço de campanha
Os conhecimentos
exigidos no programma
do concurso
para segundo sargento.
Funccionamento
geral do serviço de sande de etapes.
Traçado de cozinhas e latrinas de campanha.

c-

Provn escrtpta
I

Relação de vencimentos para dez pra(,'ils de diversas
duações, com as alterações que lhe forem dadas.

gra-

II

Escripturar

a livrunçn de pão de lima companhia
de determinado effectivo para um periodo de dez dias, com
as altel':lçoes q ue lhe forem dadas.
Escripturnr
a cndern ·ta militai' de uma pJ'/l~a de 1.a classe, nns paginHs C e D, no período e com os dados que
lhe forem d signados, e fazer o encerramento
da conta

corrente.

nr

Rcdigir uma nota sobre materia usual
secretaria, que lhe for indicada.

do expediente

da
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IV
Idéa geral da organisação do archivo da secretaria regimental.
Tempo de serviço militar.
Processo de al: ..tamento dos volnntarios.
Idéa geral do modo como se clfectua a remissão das praças encorporadas
nas unidades activas.
Licenças sem perda de vencimentos ás praças de preto
Condições a qUH devem satisfazer as praças de pret para
poderem ser r-formadas.
Condições a qll!' devem satisfazer as praças de pret para
terem direito 11, concessão da medalha militar, e circumstancias em que perdem o direito de usal-a .

.Antonio Carlos Coelho de Vascoucellos POI·tO.
Está conforme.

o direotor

geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGO CIOS DA GUERRA
18 DE OUTUBRO DE 1906

ORDEM DO EXERCITO
(1.' Scrie)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1. o - lleeretes
Seerelaria cl'rslado dos IIrgocios ela gnl'rra-5.a
lIcl)arli~ão da dirc('~âo gml
da cuulabilidade publica
Nos termos do que se estabelece no decreto com força
de lei de 10 de outubro de 1901, no § 4.0 do artigo 154.0
do regulamento
dos serviços do recrutamento
do exercito
ele 24: de dezembro do mesmo anno, na lei de 3l de março
de 1902, e do preceituado no § :3.0 do artigo 27. o e § 2. o
do artigo 32.0 da lei da receita e despesa do estado para
o cxercicio de 1004:-1005, ern vigor provisoriamente
no
exercício de 1906-1\)07, conformo o disposto no artigo 7.0
da lei de 3 de abril de H10(i e portaria do 21 de j unho do
corrente
anno : 11 ei por bem determinar,
tendo ouvido o
conselho de mini .tros, qne no ministerio da fazenda, devidamente
registado
na direcção geral da contabilidade
publica, seja aborto a favor do ministerio da guerra um
credito especial pela somma do 37G:353ó260 réis, por
conta dos fundos da remissão do serviço militar, com applícação ao pagamento de despesas indicadas no presente
decreto; devendo os respectivos documentos
ser claasificados em capitulos especiaes na conta da despeea extrnordinaria do mini .terio da. gucrra. para o exercício elo 1 ü061 \1()7, sob as seguintes d signações e importaneias :

Despeza com os serv i~,os de r -crutamento
;3Ü:0001)0()0
Dcspczn com a. instrucção
das pra~a~ da
:2.3 re rva
. 30:0006000
Acquisição d artigo' de mat irial de guerra 2:12:80:3,)260
.\.Ulpliaçao do arsenal do exercito
. 83:55015000
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tribunal de contas declarou achar este credito' nos
termos de ser decrctado.
O presidente
do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negocios do reino, e os ministros
e secretaries
d'estado dos negocies das outras repartições assim o tenham entendido e façam executar.
Paço,
em 13 de setembro de 190G.
REI. = João Ferreira

Franco Pinto Castello JJmnco;.._=:José de Ab1'en do Couto
de Amorim Novaes ~ Ernesto Driesei Schráter - Antonio
Oarloe Coelho de Vasconcellos P01'tO -'--'-AY1'es de Omellas
de Vasconcellos
Luiz G)Jp.. iano Coelho de JlIugalhties José Malheil'o ReYl/lão.
-.
Secretaria

d'estado dos uegocios da guerra-Direcção

geral- P Repartição

Tornando-se
neceseario , para amplia~ão da carreira de
tiro da guarniç:w ele Lisboa, proceder ti. expropriação
de
uma parcella de terreno arável com a área ele H-!5 metros
quadradros,
situada em Pedrouços,
freguezia
ele Santa
Maria de Belém, concelho e distrieto de Lisboa, e pertencente ao menor D. Nuno Maria José Caetano Alvares
Pereira de 1\lel1o, constante
da planta parcollar que fica
junta ao presente decreto; e, usando da faculdade conce
dida ao meu governo pela carta de lei de 21 de junho de
1880: hei por bem declarar de utilidade publica e urgente
a expropriação
do indicado terreno, para ampliação da
mencionada carreira de tiro.
O ministro e secretario d'cstado dos negocios da guerra
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 27 de
setembro de 1906. = HEI.· - Antonio Cario« Coelho de

Vascol1cellos P01·tO.
~liuislerio das ehras puhlira-, cOllllllcrcio e illllllslriil- Dircl"âo geral
lias obras IllIhliras c miIl3s-Rl'llilrlição
das obras publicas

'I'endo sido satisfeitas as disposições do artigo 2.° e seu
§ 1.0 das bases para c)assitica\ào dos immoveis <lu devem
ser considerados
monumentos uacionaes, :Ippro\'adas por
decreto de 30 de dezembro do 1\:)01: hei por bem determinar que o castcllo de Elvas seja considerado
monumento nacional.
O ministro e secretario d'cstado dos negocios da guerra
e o ministro c secretario d'cstado dos negocios das obras
publicas, commercio o industria assim o tenham entendido
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Paço,

REI. == José Malheiro
de Vasconcellos Porto.

N.o

to

509

de Hl06. =

em 27 de setembro

RI'!Jmão = Antonio

Corlos Coelho

Secrelaria d'estado dos nrgocios da guerra- Direc~ão gml-3.a

Repartição

Sendo uma das idéas fundameutaes
qne presidiram á
crcação do real collegio militar o facultar-se valioso auxilio aos filhos dos officines do exercito que d'eUe careçam
para obter uma educação litteraria, que os prepare para
a carreira militar e os habilite li frequencia dos cursos superiores; c
Considerando
({ne, para a realisaçâo d'esta idéa verdadeiramente
altruista, convem não prejudicar um diminuto
numero de nlumnos Il ({Ut'Jll a ida le não perrnittirá
() futuro ingresso no collegio se, no corrente anno, não fossem
n'elle admittidos ;
Considerando
ainda que os melhoramentos
ultimamente
offectuados no collegio ampliaram o alojamento destinado
aos alumnos:
Hei por bem determinar
que o numero de alumnos
porcionistas
do real collegio militar seja fixado em cento
e trin ta c tres, sendo oiten ta e sete filhos do officiaes de terra e mal' em conformidade com o disposto
na segunda parte do artigo 15. o do decreto de 11 de
dezembro de l Sô l , e os quarenta e seis restantes filhos
de indivíduos da classe civil que se obriguem
a satisfazer n P 'llS1tO estabelecida
pelo decreto de 20 de agosto
de 1n04.
O mini tro e secretario d' estado dos negocies da guprra
assim o tenha entendido e fa~a executa!'. Paço, cm ] 1
de outubro de 1BO(j.
REI. = .Ill1tonio Carlos Coelho

de Vasconcellos P01·tO.
2.0
. mf'laria II'C'1;1110

illIS

-

Portarias

IIr9oeill~ lia 9I1mil-III'llarliç~1I 1111
g"billf'lf

Manda Sua Magestad
El-Rci, pela seerctru-ia d'estado
dos nogocio
da guerra, a]1)1l'o\'ar I' pôr em execução as
in tt'Il('~lIe
pal'll. II nrtilheriu, as <JlHl1'S fazom parte do 1'11gul:lIll!'ntll para o erviço de campunlm.
.
Paçl', em ~() (Ill ct -mbro ele I lIOH. = A ntonio Carlo«
1

Coelhll de Varconcello« Porto.
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gcral dos impostos

Tendo de ser substituidas por outras de typo diverso as
seguintes
estampilhas:
imposto do sêllo , contribuição industrial, contribuição
de juros, justiça, leis sanitarias
e
especialidades
pharmaceuticas:
manda Sua Magestade EIRci declarar e fazer publico pela inspecção geral dos impostos o seguinte:
1.0 Ce-sará em 31 de dezembro do corrente anno a circulação e validade do typo de estampilhas com aquellas
designações,
actualmente em uso, e começará a adoptar-se
em 1 de janeiro de Hl07 o padrão destinado a este anno ;
2. o A troca pelas da nova emissão effectuar-se-ha
nos
termos da alínea a) do artigo 7. o do regulamento
de 24
de dezembro de 1901, na recebedoria
da receita eventual, nas dos bairros e concelhos do continente o ilhas, durante o mez seguinte áquelle em qne terminar o periodo
da validado ;
3.0 Nos termos da nlinea b) do citado artigo, deverão
os respectivos recebedores
enviar á casa da moeda as estampilhas em seu poder e mandadas retirar da circulação
pela presente portaria, até o dia 31 de março seguinte;
4. o Conforme o § unico do mesmo artigo 7.0, decorridos que sejam aquelles prasos, não scrão acccites para
nenhum effeito as estampilhas
declaradas
caducas,
devendo os escrivães de fazenda
e da receita
eventual,
quanto aos recebedores que deixarem ele cumprir O preceito estabelecido
no numero anterior, incluir na tabella
de cobrança relativa ao mez immodiato as importancias
das estampilhas que deixaram de ser cntregues.
Paço, em 25 de setembro do 1ÜOG. = Ernesto Driesel
Schrõter,
Secretaria d'cstado dos IIrgorios da guerra - Repartição do gabinete
Estabelecendo
a portaria de 7 de outubro de 18\)0 que
os oflicincs arrrgimcntados,
quando façam parte de commissões pafa que hajam sido nomeados por c te ministerio, desempenhem
todos os serviços quc lhes competirem,
classificados no artigo 174.0 elo regulam nto g ral para o
serviço dos corpos do exercito, sendo unicamente
dispcnsndos do diligencias e destacamentos,
excepto quando cstrA serviços forem destinados
a cxercicios dI' in trucçüo ;
(', convindo
qnc estes c outros offi('inl'!-l cm outrns situa-
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ções, mas tambem fazendo parte d'cssas commissões, não
se encontrem
nomeados para serviço nos dias de reunião
das mesmas com missões : manda Sua Magestade EI-Rei,
pela secretaria
de estado dos negocios da guerra, que os
presidentes
das alludidas eommlssões 00mmuniquem á divisão, commando, direcção ou qualquer
estabelecimento
militar de que os referidos officiacs dependerem,
com a
precisa antecedencia,
o dia e hora em que as ditas commissões devem reunir, a fim de expedirem
as convenientes ordens para que os alludidos officiaes compareçam
a
esse serviço.
Paço, em 5 de outubro de 100ü.
Antonio Carlos

=

Coelho de Vasconcellos Porto.

Secretaria d'estado dos n-gecies da guerra-Repartição

do gahincre

Sendo conveniente
desenvolver
a instrucção profissional aos officiaes do corpo de administração
militar, com a
indole de applicação ao nosso paiz, por fórma a habilitalos a conhecer os principaes elementos que tenham influencia no serviço de abastecimentos
de que possam ser encarregados
em tempo de guerra: manda Sua Magestade
EI-Rei, pela secretaria de estado dos negocios da guerra,
que o coronel do serviço do estado maior, Abel Accacio
de Almeida Botelho, em uma serie dc coaferencias aos
officiaes do corpo de administração
militar, divididos em
grupos, exponha não só as condições em que podem scr
aproveitadas
no nosso paiz as vias de communicação
terrestr s e íluviaea, como os recursos das differentes regiões e meios de transporte a que se possa recorrer. Os assumptos tratados n'estas conforencias
serão, quanto possivel , subordinados
a differentes hypotheses tácticas.
Paço, em 5 de outubro de 1906.
Antonio Carlos

Coelho de Vasconcellos Porto.
3.

o_

Secretaria d'estado dos negocios da ~uerra -

Repartição do gabinete

" ndo conveniente
facilitar aos officiacs da arma de
infanteria,
do corpo de officiacs de admin istração mili tal' e
do sccretariudo
n:.ilitar a instrucção d equitação nas localidades cm cuja guarnição haja picadeiro militar: determina Sua Magcstade EI·Rci que a esses offíciaes, quando
o solicitem pOI' interm dio das auctoridades
sob cujas 01'-
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dens estivessem servindo, sejam fornecidas montadas para
exercicios
de equitação
nos picadeiros,
devendo
esses
exercicios ser dirigidos por um official nomeado pelo commandante do corpo onde elles tenham logar, e sempre sem
prejuizo do serviço.
Pelas vias competentes
se dará mensalmente
conhecimento á secretaria da guerra, da instrucção ministrada.

4.

°-

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Repartição do ~abinete

Em additamento
ás disposições
das ordens do exercito
n. os 11, 12 e 13, que são referentes a telegrammas
officiaes nacionaes, se declara que foi concedida a faculdade
de expedir
os referidos telegrammas
a todos os funccionarios civis e militares, nos limites do decreto de 10 de
dezembro de 1892, ao director do hospital militar perma·
nente do Porto.

5.°_

Secretaria d'estado dos nrgocios da guerra-Direcção geral-3.a R~parlição

Declara-se
que na relação das freguczias que no districto de recrutamento
e reserva n.? 4: constituem
o concelho de Olhão (ordem do exercito n.? 2~, La serie, de
1901), em vez de Fechão deve ler-se Pechão.

6.°_

Secretaria d'eslado dos negocio8 da guerra-Direcção geral- t' Reparliç1e

Para cumprimento do artigo 26.0 do regulam finto sobre
substancias
explosivas,
approvado por decreto de 24 de
dezembro de 1902, se publicam os seguintes alvarás:

Jliuisterio dos negocios do reine -Direcção gml de sande e ]lCucficenciapubllca
P Repartição
En EI-Rei faço saber aos quc este meu alvará de licença virem qu , attendendo ao que me foi representado
por Serapbim dos Anjos Moura & Filho, -do legar da Casa
Nova, fI'eguczia de S. Vsrissimo, concelho de Amarante,
districto do Porto, pedindo licença para estabelecer no 10gar da Casa NO\'a, f'l't'guezia de H. V orissimo, concolho de
Amarante,
districto do Porto, lima oflk-inn exclusivamente
destinada
a prcparacõcs
pyrotcclmicas,
artificies de fogo
e foguetes 011 manipulacõcs
analogas de corpos explosivos;
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Vista a lei de 24 de maio de 1902 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro de H)02;
Visto o parecer da commissão dos explosivos;
Considerando
estarem prt>enchidas todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Seraphim dos Anjos Moura
& Filho a licença para a installação de uma officina exclusivamente
destinada
a preparações
pyrotechnicas,
artificios de fogo e foguetes ou manipulações analogas de corpos explosivos, ficando o concessionario
obrigado ao disposto nos citados diplomas e mais ás seguintes condições
grraes e especiaes :
V' Entrar na caixa geral de deposites,
no praso de
trinta dias a contar da data creste alvará, com a quantia
de 505000 róis, importancia
da caução definitiva arbi-

trada.
2. fi A officina e o respectivo deposito serão construidos
ele accordo com os artigos ô7. o a 74. o, e de maneira que
fiquem em condições de satisfazer tambem aos artigos 7G."
a 79.0 do regulamento de 24 de dezembro de 1902.
3.a Só poderá. começar a laboral' e funccionar depois de
ter permissão dada por escripto pelo administrador
do concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pelo inspector do serviço de artilheria ou por delegado seu, a requerimento do interessado.
4. a Não effeotuar a cessão ou transferencia sem previa
auctorisação
do governo.
5.a Acceitar a visita ordinária e extraordinaria
do official de artilheria inspector ou do seu delegado, e bem asiim a do engenheiro chefe da circumscripção
dos serviços
technicos
da industria,
permittindo-Ihe
que examine as
condições da installação, vsrifique a producção da fabrica
e proceda :is pc 'quisas quc lh forem superiormente
ord nadas.
G. a Não effectuar trabalho nocturno.
Pelo qu mando ãs anetoridades,
tribunaes, funccionario>; e mais pes .oas a quem o conhecimento d'este meu
alvará competir,
que o r-umpram c guarc1C'm c o façam
cumprir
guardar tão inteiramente
corno n'elle se contém.
I'ão pagou direito de mercê por o não dever.
E, por firmeza do que dito ti, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae pOI' mim assignado e sellado com
o sêllo das arma' r 'aes c com o de verba,
Dado no Paço, cm 2(; de dczt'mhl'O de Hl05. = ELHEI. = Edu IIrdo Jr).~é Oo-Uio.
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En EI-Rei faço saber aos que este meu alvará de licença virem qne, attendendo ao que me foi representado
por Ovidio Teixeira Barbosa & Filhos, do logar do Souto,
freguezia
de Fregim, concelho de Amarante,
districto do
Porto, pedindo licença para estabelecer no Ioga I' do Pombal, freguezia
de S. Verissimo,
concelho de Amarante,
districto do Porto, uma pequena officina pyrotechnica
destinada ao fabrico de fogos corados e outros que constituem a industria ordinária de fogu('Íeiro, podendo tambcm
fabricar os corpos explosivos precisos para esses produdos c um paiol para armazenagem
do polvora e explo ivos;
Vista a lei de 24 de maio ele 1902 e o decreto regulamentar de 24 de dezembro ele 1902;
Visto o parecpr da commissão dos explosivos;
Considerando
estarem preenchidas
todas as formalidades que as leis exigem:
Hei por bem conceder aos ditos Ovidio Teixeira Barbosa & Filhos a licença para a installação de uma peqnena
offícina pyrot(lchnica
destinada ao fabrico de fogos corados
e outros que constituem
a industria ordinaria dr fogueteiro, podendo tambem fabricar os corpos explosivos pre·
cisos para esses produetos, c um paiol para a armazenagem da polvora c explosivos, ficando os concessionarios
obrigados ao disposto nos citados diplomas r mais ás seguintes condições geraes e ospeciaes :
L." Entrar na caixa geral de depositos,
no praso de
trinta dias a contar da data d'este alvará, com a quantia
de 601$000 réis, importaneia
ela ranção definitiva
arbi-

trada,
2. II Só poderá começar a laborar e funccionar depois do
ter permissão dada por scripto pelo administrador
elo concelho ou bairro, prsccdondo auto de vi. teria feita pelo inspector elo serviço ele artilharia ou por delegado seu, a I'C'qucrimcnto elo interessado.
H." Não cffectuar a cessão on transfcroncia sem provia
auctorisação
<10 governo.
4. a Acccitar a visita ordinaria ou exu-aordinaria
do official de artilheria inspector ou elo seu dclcgndo, (' bem assim a do engenheiro chefe da circumsoripção
dos serviços
technicos da industria,
pcrmittindo-Ihe
(PI' examine as
condições da installação, verifique a producção da fabrica
(' proceda ás pesquisas que lhe forem snp rionncnt« ordenadas.
:)." Não dredu:tl' trabalho nocturno.
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Pelo qne mando As nuotoridades,
tribunaes, funccionario e mais pessoas a qucm o conhecimento d'este meu
alvará competir,
(lllC
o cumpram e guardem c o façam
cumprir c gU'ardar tão inteiramente
como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os não dever.
E, por firmeza do que dito é, lhe mandei passar o presente alvará, o qual vae por mim assignado e sellado com
o sêllo elas armas reaes e com o de verba.
Dado no Paço, em 1G de julho de 190(>. EL REr. =

João Ferreira

7. o -Secretaria

F1'W1CO

Pinto

Castello Branco,

d' estado dos uegocios da guerra-Direcção geral- 5.a Repartição

Declara-se,
para conhecimento
dos conselhos administrativos dos corpos do exercito, que as camisas e as ceroulas destinadas ás praças de pret serão manufacturadas
segundo os typos e respectivas
dimensães constantes da
adj unta tabella n. ° 1.
Os mesmos conselhos formularão as competentes
requisições indicando sómente o typo c as quantidades de cada
artigo que lhes sejam necessarias.
Mais se declara, para conhecimen to dos corpos da grande
circumscripçãc
militar do sul, que os typos de botas, sapatos e canhões de botas mencionados no mappa n.? 3,
annexo ao regulamento
da officina c deposito de fardamento da mesma circumecripção , publicado na ordem do
exercito n.? 11 (La serie) de 190;3, ficam substituídas pelos da tabella junta n.? 2.
A fim de serem formuladas as requisições, tornar- se-hão
as medidas, a cada praça, pela fórma indicada 110 desenho
n." 7 dos annexos ao referido regulamento, devendo, para
a escolha do typo, augmentar-se,
pelo menos, 1 centimetro ao comprimento exacto do pé.
Quando, nos termos da ultima parte do ~ 1.0 do artigo
1:3.° do mencionado regulamento,
as requisições de botas
Oll de sapatos
sejam f itas em vales especiaes contendo medidas exactas, serao os vales acompanhados de uma folha
d papel onde a planta do pó tenha sido contornada,
o
que dispensará a medida, cm centimctros, do seu comprimento.
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TABELLA N.o 1
Cami~l\S
Dimensões em centlmetros

Letra

..

1
II

,

'j;j
'C

"

.!!

A

A

"
9

Õ

..

"

.. o!:

A

2

....

'"
"
~~

do typo

in,lirnfi\'t\

"
o

.

88

62

42

.

85

60

40

82

58

38

111•.................•.....•.......•

A dimensão da folha da frente é medida da ponta da homhreira
á extremidade da fralda.
Ceroulas
Dimensões

em centímetros
CIl

Letra

indlcatlya

'"~

<10typo

..

~
" o
,,_
o"
" '""

..

A

1
II. . '"
III

..

•

112

80

H

.

108

76

42

.

101

72

40

A dimensão lateral comprehendc a altura do

CM.
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No" 2

Typo~ de botas e sapatos

1 __

Letra
indicativa
dotypo

~.I_ed_id_a_8_(emCC_n_ti_m_CI_ro_
••) __ --------_

~

I'
.,

oê -e

Entrada

l:i.'"

8~
oo

-

A ........ 31

-

-

-

30

-

-

- - -

B ..........

- -

2!l
C ..........
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Rectificações
Na ordem do exercito n.O 15 de ~2 dc setembro ultimo, pago 3-17,
lin. 22 e 23, onele se lê «professar-se ha apenas o curso" deve
ler-se «professar-se-ba
o curso».
Pago 351, lin. 42, onde se lê «impresso ou manuscripto ;» deve
ler-se «impresso e manuseripto ;».
Pago 357, lin. 19 e 20, onde se lê «regido no hospital militar
permanente de Lisboa.» deve ler-se «regido na companhia de saude.».
Pago 390, lin. 14, onde se lê «copiados» deve ler-se «dictados»;
e na Iin, 17 deve addicionar-se
«systema metrico».
Pago 442, modelo D, onde se lê «classificação final arbitrada dos
candidatos» deve ler-se «clasaíficar-âo final dos candidatos».
Pago 429, lin. 31 e 35, onde
1(· «consistirá em uma questão
táctica e tres questões praticas» deve ler se «comprehcnderá
tres
questões praticas».

se

Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos P01'lo.
Está conforme.

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOCIOS DA GUERRA
10 DE NOV:EMBRODE 1906

ORDEl\I DO EXEROITO
(1.' Sede)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

1. o -

Decreto

Secretaria d'estadc dos negocios da guerra - Direcção grral- 3. a Repartição
Senbor.-Os
bons quadros fazem os bons exercites, diz
um antigo aphorismo, inconcussamente
verdadeiro, porque
na realidade todos os actos da vida militar são regulados
e dirigidos pelos graduados, cada um dentro da sua esphera
de acção.
Com effeito, o soldado é recrutado, alimentado, vestido, '
armado, equipado, instruido, disciplinado,
e conduzido ao
combate por todo os militares que têem divisas ou galões.
A maneira de proceder em todos esses actos 6 prescripta
por varios regulamentos,
que são elaborados segundo os
principios da arte militar, coufinnados
pelas lições experjmcntnes
<la guerra moderna.
E ponto incontroverso <jlle a instrucção dos quadros 6 um
dos elementos de maior influencia na vida dos exerci tos,
quer oh o ponto de vi ta da sua org-anisaçào, quer sob o
ponto de vista das oper<lçl)c;,; em campanha, «ndo a historia das guerras tem provado qlle a victoria 6 dos mais
aptos e dos mais in struido '.
Alem d'is o a guelT:t hoje é mui diversa do que foi
outr'ora.
Jà não Ó possiv I appellar para o tempo que
dura a guerra pam os officiaes se instruirem a praticai-a,
n m tão pouco adiar para a ultima hora tudo o que respeita li ua preparação.
A operaçoc8 militares succedem-se desde a declaração
da guerra com rapidez vertiginoaa.
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É portanto absolutamente
indispensavel
que todos sepreparem
em tempo de paz, pura poderem corresponder
á importancia
da sua missão, ás responsabilidades
que
so bre elles impendem cm tempo de guerra.
São diversos os meios que concorrem para se chegar a
ter bons quadros:
os vencimentos estabelecidos
pelas regras do justo e do rasoavel segundo as exigcncias da vida,
a promoção regular, o estimulo das recompensas
merecidas, a collocação e aproveitamento
dos ofliciaes s('gnntlo os
seus merecimentos
comprovados,
o ensino bem dirigido
nos cursos militares e nas escolas de applicação, c os exercicios continuados cm tempo d(l paz das funcçõcs do commando, que cada um tenha 11 desempenhar cm campanha.
E d'este ultimo meio quc tratam as presentes instruoções, e esse mesmo restringido
aos cxercicios sem tropas,
que melhor se podem adequar aos recursos financeiros do
nosso paiz, e não deixam de ministrar aos offlciaes sufficientes meios de aperfeiçoarem
a sua aptidão pliysica e
profissional.
Essa instrucção,
porém, para que seja realmente proveitosa, carece de ser dada de uma maneira continua durante toda a carreira dos officiaes desde que sahiroin das
escolas até que cheguem aos cargos mais elevados do
exercito.
Estabeleceu-se
por isso n' estas instrucçêos uma
sequencia methodica
desde a simples companhia, escluadrão e bateria até á divisão de armas combinadas.
O general Berthaut, que creou OIU Franç» esta espccic
de exercícios, fez publicar em 187G uma Instrucção pratica dos quadros de 'illjlllltf1I'irl cm que se encontram exernplos desenvolvidos, corno aquelle que vae inserido nas instrucções, a proposito dOR oxercicios dos qUH(lrOS de companhia, pondo assim bem em evidencia qual
o objecto
d' elles e que é facil a sua renlisaç ão.
.
Desenvolver os conhecimentos profissionucs dos quadros,
fazer-lhes compr olrcnder e executar de uma fôrma racionnl
as prescripçõcs
tacticas dos regulamentos,
aprefciçoar
o
seu critério militar, alargar a esphera da sua iniciativa
tanto no campo do exer<:icio, como no do combate real,
taes são os fins a que visam as presentrs instrucçõl's para
exercicios de qundl'os.
Dragomirofl', outro general Dotavel quc na UURsia tem
tratado da instrucção
das tropas, publicou cm 18H8 um
Manttel p01ll' la ])1'épamfion
des troupes au condJllf no
qual se encontram
methodos originacs d instrucç'lio. Na
terceira parte d'csse maDual encontra-se
aeous lhada a
j

ó

j
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maneira pratica de os officines resolverem os problemas
relativos aos destacamentos
mixtos das peque~as unidades,
que vae também inserida nas instrucções. E sem duvida
um excelleute methodo para orientar os coronéis que, pela
primeira vez, forem chamados a cornmandar
exerci cios
d'esta especie, os quaes o mencionado auctor considera
como o primeiro escalão para os exercícios ele armas combinadas.
Havendo em todos os corpos das diffcrentes armas bastantes exercícios de companhia, esquadrão, bateria, batalhfw II grupos, ficamo os officiaes subalternos e capitães sufficicnterucnte habilitados a r-ntrur nas manobras das grandes unidades com tropa", dispensando-se
por isso de tomarem parte nos exercicios de quadros das mesmas unidades.
Este systema que se adopta cm França, como se pó de
ver pela Instrurção qera] sobre as manobras, publicada em
18 de janeiro de 11:;\)5,tem a seu favo)' diminuir a despezas dos cxercicios das grandes unidndes, facilitar o alojamento dos oíficiaea, dispensar um grande numero de cavallos e de ordenanças,
diminuir o numero de ordens e de
peças eseriptas a fazer, e facilitar mais aos chefes das
unidades superiores a direcçüo do conjuncto e a combinação das armas.
Para a. nomeação do pessoal que deve tomar parte nos
exereicios de quadros das grandes unidades, de molde a
recahir equitativamente,
tanto quanto possivol, não só sobre
os officines em serviço nos corpos como cm eommissões
dependentes
do ministerio da guerra, julgou-se indispensavel esta belecer uma escala nos quartéis generaes das divisUC>s, em que entrem todos os officiaes n'ellas residentes.
Porém, como a maioria elos offlciaes cm commissões dependentes do mini terio da guerra reside na área da 1. a divisao militar, e é conveni .ntc que clles vão tomar parte nos
exercido , 11M só d'ess a mas das outras divisões, resulta
d'ahi a necessidade da sua nomeação repousar tambem na
escala organi ada na La divisao.
Excluem-se
cresta r gra os offlciaes do serviço do estado muior, que nao csti\'el'em nos quarteis genel'llCS das
divisõe' c brigadas, pOr({lle, tendo de tomar parte cm outros e_ crl'icios, como ~ao 08 dos grupos d divisões, viagen do e:stado maior, serviços administrativos,
exercicios
de coroll0is, e outros mai exercício::;, s6 a. direcção geral
do serviço do -tado maior ó competente para melhor re·
guIar Cli e s rviço.
'l'aes são as principaes con~idel'ações, as !\nctol'idaues e
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os exemplos de outras nações, em que se firmou a elaboração das instrucções
a que se refere o projecto de
decreto que tenho a honra de submetter ao alto criterio
de Vossa Magestade, esperando que mereça a regia approvação,
Secretaria
d'estado dos negocios da guerra, em 31 de
outubro de 1906. = Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos

Porto.
Atteudendo
ao que me representou
o ministro e secretario d'estado dos nego cios da guerra, hei por bem approvar e mandar pôr em execução as Instrucções para cxercicios de quadros, que fazem parte d'este decreto e baixam
assignadas pelo ministro e secretario d'estado dos negocios
da guerra.
O mesmo ministro e secretario
d'estado assim o tenha
entendido
e faça executar. Paço, em 31 de outubro de

1906. = REI.
Porto.

= Antonio

Carloe

Coelho de Vasconcelloe

Instrucções para exerci cios de quadros
CAPITULO I
Henernli<ladcs

1. Eeercicios de quadros, -:- Denominam-se exercicios de
quadros os exercícios de táctica applicada c de serviço de
campanha feitos no terreno, a titulo de estudos, pelos officiaes das diversas armas e serviços, sem o concurso de
tropa, salvo o pesson 1 ncccssario para servi r do ordenanças, representar
o inimigo e prestar outros serviços.
2. Fim. - Os excrcicios de quadros, feitos geralmente
como preparação
dos que terão de ser executados com o
concurso de tropas, terão por fim desenvolver a instrucção
profissional dos officiaes, habituando-os:
a spplicar judio
ciosamente as disposições' regulamentares
da tactica e do
serviço de campanha, a formular as suas decisões cm ordens claras e concisas, a conhecer de perto a ligação tactica das diversas armas e serviços.
As presentes instrucções
estabelecem as regras a seguir
na organisa~lto,
direcção e xccução dos diversos ex reicios de quadros, sem com tudo torem nada de absoluto, ficando á intelligencia
e ao bom criterio dos chefes modifical-as conforme as variadas circumstancias
que se derem
na pratica.
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3. Epocha dos exercicios. - Os exercicios fie quadros
poderão realiear-se
durante
todo o anno, observando-se
uma progressão
continua desde a simples companhia,
esquadrão e bateria até à divisão composta pelas diversas
armas e serviços.
4. Projectos de exercícios. -- Os projectos de exercieios
de quadros serão, em regra, formulados pelos respectivos
directores,
ficando assim modificado o disposto no artigo
20.0 do regulamento de 1899.
Cada projecto comprehenderá
: o thema, a distribuição
do tcmpo e a composição dos quadros.
a) Thema - Será ou não derivado de um thema geral
apresentado
por entidade superior, conforme a unidade a
que se referir o projecto do exercicio.
b) Distribuição do tempo - Em geral, os exereicios de
companhia,
esquadrão
e bateria terão fi duração de um
dia; os de batalhão, grupo de esquadrões e grupo de baterias, de um ou dois dias; os de d sstacamontos mixtos,
grandes unidades e serviços administrativos,
de quatro ou
cinco dias, não incluindo os de marcha para a concentração e para regresso a qunrteis. Na distribuição do tempo
indicar-se-hão
dia a dia os assumptos a estudar, ou serviços a desempenhar
em harmonia com a situação das tropas n'esse dia c os locaes de reunião para a critica dos
trabalhos effectuados .
.l. ~os
exercicios
de destacamentos
mixtos das grandes
unidades (> dos serviços administrativos,
a cada dia do operaçoos succederá,
geralrnl'llte, um dia de critica, podendo
no emtanto,. quando houver vantagem cm decompor para
dois dias uma operação qlH', de facto, se deveria eflcctuar
em um só, ou ainda quando convier completar operações
que tenham intima liga~'ao, reservar-se a critica !lHa depois de terminados dois dias seguidos de opcraço(ls.
c) Composição dos (l'Wd1'08 -- Na composição dos quadros de cada unidade devcrsc-ha attender a que, quanto
menor fOI' a unidade ropresentnda,
mais o effcctivo do'!
seus quadros se deverá. approximnr
do cílcctivo real,
devendo I:'tl mesmo no exercicos ele companhia,
esquadrão e bateria e, quando for julgado convcni~nte, nos de
batalhão,
grupo de e .quudrões ou de baterias,
nomear
sarg mtos
cabos para entrarem nn composição dos quadros.
Na nomeação
do' officiae
nttcnder-se-ha
a que, geralmente, cada officiul poderil
desempenhar
as funcções do
seu posto ou do po ito immediato.
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5. Reconhecimento do terreno, - O director de um exercicio de quadros, obtidos ou não os elementos estatisticos
e reconhecimentos
existentes da região em que vae realisar-se o exercicio, reconhecerá
antecipadamente
o terreno, fazendo-se acompanhar
pelos officiaes que julgar conveniente.
'I'ambcm com a antecedencia
necessarin poderá proceder-se ao levantamento do terreno do exercicio, a titulo dos
trabalhos topographieos
a que todos os officiaes dos corpos são obrigados.
6. Conferencia previa. - Os directores de exercícios de
quadros
farão, antes de principiarem
os exercícios,
e,
sempre que for possivel, com a antecedencia
de dois dias,
uma conferencia previa aos officiaes nomeados para tomarem parte n'csses exercicios,
na qual explicarão, em presença da carta, o therna e o programma
do que se vae
fazer, e darão as instrucções convenientes para o bom andamento dos trabalhos.
Se o exercício for de acção dupla, a conferencia
previa será feita separadamente
a cada partido, conscrvando-se secretas as instrucções dadas a cada um d' elles,
N'esta primeira reunião de officiaes serão distribuídos os
projectos de exercicios e as cartas correspondentes.
7. COllfm'encias criticas. - Nos cxercicios de quadros de
companhia,
esquadrão,
bateria,
batalhão,
grupo de csquadrões ou de baterias,
os com mandantes
das unidades
representadas,
terminado
o exercicio e reunidos os q\ladros, furão no terreno, em presença do director, a critica
das operações effectuadas.
O director de um eXC'l'cicio de quadros de companhia,
esquad râo ou bateria, reunidos os trabalhos apresentados,
fará posteriormente
sobre a carta, no quartel, a critica
d' esses trabalhos e operações effcctuadas,
O director de um exercicio de quadros de batalhão,
grupo de esquadrões
ou de baterias, igualmente sobre a
carta e no quartel,
exporá a critica. aos trabalhos apresentados.
08 directores de um excrcicio de quadros de destacamentes mixtos ou elas grandes unidades farão, em geral,
seguidamente
a cada dia de operações a critica dos trabalhos effectuados,
terminando
por uma conferencia
final
rcalisada
no terreno, em que apreciará
o conjuncto das
operações e porá cm evidencia os ensinamentos
colhidos e
as faltas commettidas.
B. Execução de operações. - Nas operações
represen-
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tadas, os officiaes procederão, em regra, da mesma fôrma
por que procederiam
se fossem com tropas, devendo por·
isso seguir as estradas indicadas para as marchas, fazer
os reconhecimentos necessarios, dirigir o mechanismo dos
movimentos de avanço ou retirada nos com bates, dispor
judiciosamente
as forças na defeza, dirigir os contra-ataques, etc., e formular por escripto as ordens, rélutorios
ou quaesqllcr participações
que teriam de dar, tudo em
conformidade C0111 os regulamentos tacticos e do serviço de
oampunha.
Attender se-ha, comtudo, a que nas marchas bastará, em
geral, representar o escalonamento elos diffcrentes elemcntos das colnmuas durante o tempo correspondente á sua
passagem pelo ponto inicial, podendo em seguida os officiaes marchar reunidos ou desempenhar
as missões especiacs de que tiverem sido incumbidos,
A sequcncia dos principnes períodos
dos combates será
determinndu
em face da configuração
elo terreno, da natureza das- tropas e do combate a rrpr, sentar pelo cmprvgo
de ]I turdos de artilheria ou de infanteria.
\1. f,lforn1flÇ'ves durante o« exereicios. - Os directores de
ex rcicios ele quadros, para desenvolverem a iniciativa dos
officiae poderão; durante a execução das operações, enviar-lhes informações ácerca do inimigo" crcando novas sítuações.
Quando os officíaes tiverem ele se afastar muito, essas
informações ser-lhes-hão trnnsmittidns
pelo correio OH teIegrnph«, OH cntl'e'gues ú partida cm subacriptos fechados
com il1<lil'aç~o do local ou hora a que' deverão ser a1)Ort08.
10. Montadae pllra o./Jic;(/(s. - Para a rcalisação
dos
cxercicios de quadros serâo geralmente fornecidas montadas 1I0S olliviacs que lião tiverem pra<;a, sendo (':\<1aoffieial acompnnhndo por uma ordenança
a cavallo. Exceptuam se d'cstc ultimo caso os ofliciaes de cavnlluria ou
do serviço do estado mui o!' quc, no desempenho de missues e peciaes, tenham (le nan mittil' t'omlllIlJli('n~dI'FJ, e
que C'lltitO bl'l':io acompanhado
por uma cscolta tiu (-I1'ectivo proporriolHd ao numcro provavcl de cOnllllunicnc;ões
a tralHBllitti r.
'os l!_"ereicios de quadros das pequenas unidades ~e
illfanh'ria que sc reali~elll lias pl'oximidades dos quarte18,
n:IO tiOI'?t.ofOl'llccida montadas aos oflh'iacs, sf'ndo estes
acompnnhado' por or,lellan~ s II pé, e o director elo rXllrcio e I) ('OllllllalH]ant· da uuidade reprcl:>cntada acompanhados, selllpro que for possivel, por cicly tas.
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11. Representação das unidades pO?' quadros de CÔl'es.Para representar
as differentes unidades e serviços utilisar-se-hão quadros rectangulares
formados por dois caixilhos de madeira, forrados de panno de diversas côros e articulados n'uma lança, de modo a poderem fechar-se ou
conservar-se
abertos.
Para representar
quaesquer
elementos de descoberta,
exploração,
segurança
ou protecção, utilisarse-hão
quadros formados por um só caixilho bi-partido, forrados de
panno da mesma côr da correspondente
ii unidade a que
pertencerem
aquellcs elementos, e fixos a uma lança.
Ao representar
as unidades empregar-se-hão
geralmente
tantos mais quadros quanto menor for a unidade representada.
Assim, nos exerci cios de companhia, esquadrão ou bateria, estas unidades serão representadas
por tantas vezes
dois quadros quantos forem os seus pelotões OH secções.
Nos exercicios de batalhão, gt'llpo de esquadrões ou de
baterias, já algumas das companhias, um dos esquadrões
ou uma das baterias poderão deixar de ser representados
pelos seus pelotões ou secções e sel-o simplesmente
por'
dois quadros destinados a marcar as suas frentes ou testa
e cauda.
Nos exereicios de maiores unidades poder-se-hão ainda
representar
com os mesmos dois quadros, um batalhão,
grupo de esquadrões ou de baterias, ou mesmo representar
estas unidades
simplesmente
com um só d'esses quadros,
As côres, dimensões dos caixilhos e seu fim vão indicados no quadro A.
CAPITULO

II

Ex~rciclos de quadros de eompnnhln, esquadrão e batcrln
I. - Disposições geraes
12. Direcção dos exercicios.-Os
exercícios de quadros
de companhia,
esquadrão e bateria serão respectivamente
dirigidos pelo major do batalhão, pelo tenente coronel ou
major do regimento,
pelo cormnandante do grupo, ou por
quem fizer as vezes de qualquer d'estas entidades.
13. Inhtmcçtio de recrutas. - Nos dias destinados área
lisação d'aquelles exercícios, os recrutas das companhias,
esquadrões ou baterias
a que faltarem officiaes e sargentOE', serão encorporados
com os recrutas das outras unidades para se lhes ministrar instrucção.

1.- Serie
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ds companhia

14. Numero de etcercicios. - Na arma de infanteria haverá todos os mezes, durante o primeiro periodo de instrucção (novembro a março), um exerci cio de companhia
por cada batalhão.
15. Projecto do exercício. - O projecto do exercicio
comprehenderá:
a) A situação táctica da companhia, indicando se está
encorporada
no batalhão ou isolada, e se opóra na offensiva ou na defensiva;
b) A posição a atacar ou a defender, e qual a missão a
desempenhar;
c) A situação do inimigo e a sua força que, em regra,
deverá suppor-se igual ~ída companhia;
d) () pessoal que tomará parte 110 exerci cio.
1 ü. Tltemas. - O assumpto dos tlicmas poderá versar
sobro as seguintes especialidades :
a) Ataque c defeza de localidades,
alturas,
bosques,

desfiladeiros, quintas, eLc.;
b) Serviço de protecção de columuas em marcha (guarda
avançada,
guarda da retaguarda,
guarda de flanco), ou
cm cstaçâo (postos avançados),
combate de qualquer dos
escalões de protecção;
Marcha e estacionamento
da companhia isolada;
d) Serviço de destacamentos
e protecção de comboios.

c;

III. - Exeroicios

de esquadrão

17. Numero de exercicios. - Na arma de cavallaria liaverA todos os mezes, durante o primeiro período de instrucção (novcmbro :lo maio), um exerci cio de esquadrão
por cada regimento.
18. Tliemas. - O as. umpto dos themas poderá versar
sobre as seguintes especialidadcs:
a) Serviço do destacamento
de descoberta
ou de ex-

ploração ;
b) Serviço

de esquadrão,
como cavallaria do protecção
em marcha (cavallaria
da guarda avançada,
guarda da
retaguarda
ou guarda d flanco), ou em estação (cavallaria de posto- avançados),
e combate;
c) Marcha e e tacionamento
de esquadrão isolado;
d) Serviço de dcetacamentos
e protecção de comboios.
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de bateria

Hl. Numero de exercícios. - Na arma de artilheria haverá todos os mezes, durante o primeiro período do instrucção (novembro
a abril), um exercicio do beteria por
cada grupo.
~u. Tliemas. - O assumpto dos thcmas poderá versar
sobre as seguintes espeeiulidudes :
(I) Emprego da bateria n'um destacamento de protecçâo
em marcha
(guarda
avunçnda, guarda da retaguurdu,
guarda do flanco), ou oxcepcionahuente
em estação (postus
avançados) ;
o) Combate, reconhecimento
e oocupação de posições,
emprego dos fogos;
C) E::;tacionamento
da bateria .

Nota. - Na anna de cngenheria os exercicios de quadros de companhia e do outras unidades 801'[0 executados
no polygono de Tancos, conforme fOI' deterininudo
nns
instrucções
a quc se refere o artigo 20.0 ao regulamento
da escola pratica de ongcnhcria,
decretado em G de sctembro de !\.JOG.
V. - Exemplo de um exercicio

de companhia

Como exemplo
indicae Hl)ui li m meira
pratica
de pr-iceder n'um cxerciclo
de quudro
<:Ip eompunhin,
tendo por objecto O
ataque
ou defesa
de qualquer
d s objectos
indicados
na nlinr.n a)
do 11.0
A "OIlII,Obi<:iio do pessoul RIIJlpõe-fo ser: um capitão,
tros n'raltemo',
um primeiro
~:ngPllt()
dez s( glllldos Eargol tOA e primeiros
cahos dczusvia soldados prnmp t os <ln ill"trtl('~'i'in e dois ('01'11.tp;ros.
1'111':\ o caso de combate «(ii'/I,q"'n, I'sl!' J ('880al serÁ dirigHio para
o local em qlll' a 1'0I1111:11l1Ii',te.ia de illipial' o c('U desl'Il\,' hll1H IIto
para o cOlllbate. Logo qUl' ahi d,!'gll!', divide-se do seguintl' modo:
eada um dos tI' S pl'lútõl's tení 11m oni ·ia] comm:mo
nte de p lot;'( ,

is.

dois ~I rgPl1loB 011 prill1C'iros ('a\.)( S l('lumalldalllrs
dila ~({'<:i'I'~ I' clois
sold:ld .H portadorp8
dos r('~p('cli\'OH quadros;
o enp1tão fie" ('0111um
cOlllett'iro
e UII\ cabo 11:11a trallflllitlir
:IS slIas (.rdclIs; o dil ( clor
fica com o outro COnll tt'Íro (' I!oj" ('abos; s is soldados
portadores
d S I'-CBj)('ctivos quadros, sou a din'I'<;ilo <lo nu, SRl'gCl.tO, (jll!' ri cob('l':1 illstru('çiil's
do ('Hl itilo, reprf'st'lItari'ío
os ('xploradoJ"{ R dn ('ompRlIltia;
"6 l'!'stantpR quatro g"ldados, Ellb a dir('('<;ilo do priIlH'iro
sal'gl'lIto,
ligur:tm COIII os rl'sptctivos
quadros
a occupn<;:1o dal,osi\!ito pelo illillligo.
EntrPlanto
os. (,t1il'iaes tratam
11.. Hpre('illr o tcnrn"
11 percorrer
prla compnllhia P Il posição H atnl'ar, anxilialldo-EC' ('010 o l·ino(,lllo
o n carta COIIIO o fariam PIo (·:IIll]l:tllhn. Importa
sobretudo
alft'ndel'
aos obstaculos
que po~sllm servil' p:lra Ill!lsearar os movimcuto
das
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fracções da companhia (' :tbrig;lr os atira 101'03 ; C aos. arredores da
posição inimign, HIll frente e flancos e linha <1" retirada,
Ü cupitão. deter ninado qual deverá ser o ponto de ataque e a direcçâo :1 .e~nir nos movimentos de avanço da companhia, dará as
suas ordena
a JS com mandantes
dos cxploru 101'(,d c rios pelotões,
e
maudurá iuiciar o ataque, guian-lo-se cm cada um d'JS períodos da
offensivu pelos prine ipios d» regulamento relativo li escola de companhia.
O di cctor do ex, rcicio, acompanhando scrn,» e os movimentos da
companhia, deixará 1\) emtanto completa
iuicintivu ao ca ,itíto, intervindo ap' nRS pura corrigir si'uaçõ'~ in verns inu-is. N'este cnso
m~llllllll'l\ suepeu Jer o exerci cio e recomeçar
os movimentos que forem

filai CXC('utll.]OS.

Parn o <,,,sole c imlmt« dCJi'fl8h'o, o P ssoul ~crá .lirig ido para a
posição a def mlcr ; alguns 8ull:\.103 serão col licndos 110 ('ilIJ1POexterio
hnli-nudo
1\8 diveraus
z. nas doo l'u):(l" ; dl'\'crl estndur-se
03peciahnente
a manerra de oeenpar r orgar,í~ar defensivamente
a
posiçã o 111\ conformidude com as pr~ crip v JCS do regulamento relativas a s combates de localrdades.
() o ire, tor do cxercicio, ll;'i doixan lo ri obse rv. r tudo o ql L' se
passar,
npplil'uni 110 I'mtllllto cBl'~('i,t!lIlcnte a sua attrllç,10 IllITIt a
m:llHím por fllw são distrillllOdas as forças na linhn <le dl'f!'1-a e nns
l'eSI'rVas, EXf.l1Iilli,ní tau bem se () call1l>o oxtCl'lI:r ,', uelll batdo nos
[0Ilt\)8 ruais acccl:!si\ cis ao illimigo.

CAPITULO III
Exerrieios

de flllndros de batnlhão e de gr1l}lo de esqundrôe<;
011 tl0 baterias
I, - Disposições geraes

2 [. Dircc<;ão d'is eXfrrici,,s.
- - Os ,'x<'l'C'ic.ios de' quadros
de batalh ••,) S '1':1:0 dil'i~i,los pelc,s tC'nontNl (,ol'olleis dos
corpos, mC~lIlO no batalho,'!' destucaolos; nos batalhões de
caç"llol'tI" ,t\l'ão dirigidus 1>('108 SUIS rI' ppdi vos commnnunntcs.
0" I.'.·Cl'ciC'ios de grupo de esq llndrõps ou d baterias
s_er,lQ dil'igidos pdos ('oronei dos r<,gilUento~.
~;!. Critica. - 'l'r('s dias depois do terminado um e '01'cil'io llo qUlIllro de batalhão til infantcl,'a ou d~ grupo,
todos os trflballtos escriptlls, uevi(I:t1J1ento cO(lrdf>l1lluos e
eatnlogadll
pelo dircctor, serão ontl'E'gues ao el)lI1mandallte
do regimento.
Os cOlllmandantos li l't'ginH'nto de infant0l'ia, eavallaria
o artilht'l'iu, e os COlllll\allllantos do bat1l1hi'h's lle l'uçado1'0 , jllntnmo
pOl' l 'l'I'ipto a sua critiea :\qudlm; trabalhos,
fundamontando-a S0m 1:1I'go COllllllélltnrios o envial-os-hão
para os qunl'teis g ncraos das bl'igallas, pam os' comman
dos militlll' . a qll> estiverem suhol'llinudos l':tm e{feito de
instrul'ção, ou para o director geral da nrma do artilhoria,
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Os generaes farl'.o a critica por cscripto dos exerci cios
de quadros, enviando-a com todo o processo ao corpo correspondente.
Os commandantes
darão noticia da critica dos exercícios de quadros a todos os officiaos, em theoria regimental, e mandarão
archivar os processos até á próxima inspecção.
II. - Exercicios de batalhão
23. Numero de exercícios. - Na arma de infanteria haverá durante o segundo periodo de instrucção
(abril 11
maio), um exercioio de quadros para cada batalhão.
24. Projectos de exercicios. - Os projectos de exercícios
de batalhão serão subordinados
a um thema geral de cxcrcicio de brigada a realisar nos arredores das guarnições, e
que antecipadamente
será enviado aos corpos pelos respectivos comruandantes de brigada ou commandante militar dos Açores ou Madeira.
25. Themas. -- O assumpto dos thcmas poderá versar
sobre as seguintes cspeciulidades :
a) Ataque e defeza de determinados obectivos (localidades, bosques, desfiladeiroa, ete.) eomprehendidos
no terreno a que se refere o therua do exercício de brigada,
suppondo-se
o batalhão cm diversas situações do ataque
ou defeza;
b) Serviço de protecção de columnas em marcha (guarda avançada, guarda ela retaguarda,
guarda de flanco), ou
em estação (postos avançados) e combate de qualquer dos
escalões de protccção ;
c) Marcha e estacionamento
do batalhão isolado;
d) Serviço de destacamento
e protecção de comboios.
III. - Exeroicios de grupo de esquadrões

26. Numero de exercícios. - Na arma de cavallaria haverá durante
o segundo poriodo de instrucção (mez de
junho), um exercício de quadros para cada grupo de esquadrões.
27. Themae. - O assumpto dos thcmas poderá versar
sobre as seguintes especialidades:
a) Serviço de destacamentos
de descobcrta ;
b) Serviço de segurança
e protecção
de um destacamento mixto;
c) Marcha e estacionamento
do grupo de esquadrões
isolado;
d) Serviço de destacamentos
e protecção de comboios.
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IV. - Exercicios de grupo de baterias

23. Numero de ecercicios. - Nos corpos montados de
artilheria
e no grupo de montanha haverá durante o segundo periodo de instrucção (maio a junho), um exerci cio
de quadros para cada grupo de baterias.
2U. Themas, - Os themas d'estes exercicios versarão
sobre os seguintes assumptos:
Para os corpos montados e grupo de montanha:
a) Marchas, organisação e installação de um estacionamento;
b) Escolha de posições p,lra a ar til h cria ;
c) Reconhecimento
c «ocupação de posições;
d) Mudanças de posição;
e) Abastecimento
e reabastecimento
das baterias.
Para os grupos de guarnição :
a) Reconhecimento
de uma pl'a<;a e elo terreno exterior
eireumvizinho ;
b) Reconhecimento
de posições;
c) Projectos de construcção
de baterias ou de collocação de uma obra cm estado de defeza;
d) Projectos de embarque e desembarque de uma secção
de equipagens ele sitio;
e) Projectos de installação de um parque de sitio;
f) Projecto de ataque e de defeza de um sector;
g) Pranchetas de tiro;
h) Projecto de defeza de uma porção de costa;
i) Exercicios de tiro.
CAPITULO IV
Exerclcios de quadros de destaeamentos

mtxtes

30. Xumero de exercícios. - Em cada divisão haverá durante o mez de julho um excl·cicio de dupla acção de pequenos destacamentos
mixtos.
31. Composição e commando dos destacamentos.-A
compoeição de cada destacamento,
de força igualou
approximudamente igual nos dois partidos, será, cm geral, de dois
batalhões
de infanteria
ou caçadores, um ou dois esquadrões de cavallaria e uma bateria de artilheria.
Estes destacamentos
serão commandados pelos coroneis
das diversas armas em serviço DOS corpos de cada divisão
ou residindo na sua área e encontrando-se
em commissões
depcnd ntes do ministério da gu rra.
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Nas divisões estabelecer-se-hão
escalas pam estas nomeações, principiando
pelos coroneis mais antigos.
32. Direcção e quadros. - Os directores dos exercicios
serão os cornmandantes
da» brigadas designados annualmente pelo commandante da respectiva divisão. Os quadros
~
dos destacamentos
serão nomeados por esse mesmo commando, depois de estabelecidos
os projectos dos exercios.
33. Projecto de exercicios, -Os
directores de exercicios,
depois de elaborados os respectivos projectos, submettel-oshão á approvação do commandanto da divisão, ficando assim modificado o disposto no regulamento
para o serviço
dos quarteia generaes
de 23 de novembro de I8!.!!) (are feita a notigo !:i.o, 11.0 21.°). Obtida essa approvação
meação do pessoal, aquelles directores
enviarão, com a
antecedencia
de oito dias, a cada coronel commandante de
destacamento,
o projecto de exercício contendo as indicações geraes relativas aos dois partidos.
34. Themas. - Na elaborução dos thomas deverá attcnder-se tí sua simplicidade,
suppondo que um dos partidos
occupa determinada
posição, ernqunnto o outro o ataca;
ou ainda, que as forças d'csses partidos, constituindo elementos de protecção de brigadns ou divisões cm marcha
ou estacionamento,
se encontram n'um dado n-omcnto.
35. Resolução dos tlienias. - Os 'l'ol'onej~ commandantes de destacamentos,
a fim de methodicamentc
resolverem os themas propostos, poderão guiar-se pelas seguintes indicaçães : .
a) Estudar o exercicio sobre a ('arta) orgnnisnudo um qucstic Il:tdo conforme os quadros B c C e Iorniulundo por cst ripto na I'~Spostas;
u) Tendo estudado o exercício sobre a curta, proceder ao reconhecimento do terrruo e introduzir no quustiouario as modiíicnções
deduzidas d'este recoulu cimento ;
r) Assim orientudos, prever as ordens de operações que ClJ1portunamente terão de transmitt ir.
Caso sejam orgunisados, os questicnarioa
~erito posterionuento
enviados ao director cios cxercicios, juntamente com os restante
documentos do exercício.
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Quadro B
Questionario para a defensiva

Respostns

Perguntas

Como ala caria esta posiçã: ?
Por q'le uria a'esia fárma e não
de outra?
(Accesso da posição, campo
exterior, importunei l rela
tira da frente e flancos, li
Ilha de retiradu.)

Como di-porei as tropas 1wra a
defesa?
(Sectores de defezu, unida-ice
que os guarnecPlll, reser-

vas.)

GOrila

!/uardarli os jiauco«?

(Qunl o mais forte e o ti ais
fraco'! Porque ? Que iustrueçõcs darei aos l'(>!LlIl1'IIIdantes das fracçõc« de cavallaria
encarregados
de
observar os flancos?)

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

-

Oomo procederei se () hlÍlfli,o ata,'ai'

quulquer

dos flauc

Iro ou a retaguarda d«
Ünd«

8, ". ~~I/-

]I

6'~((

.

I

me collocarei duraul!' os dlj)'c-

rentes perio los da defesa?

I

- ---------
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Questionario
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C

da offensiva

Respostas

Pergunta.

Como defenderia esta posiçõa?
Porque seria d'esta fúrma e não de
outra 't
(Accesso da posição, campo
exterior, importancia relativa da frente e fl.ncos, li
nha de retirada.)

Que dispositivo
ataque?

adoptarei pal'a o

Que farei para diseimolar
nhas intenções?

as mi-

_------Que mediJas adoptarei para eeclareeer 08 flancos?
(Que instrucções
darei aos
com mandantes das fracções
de cavallaria encarregadas
de esclarecer os flancos?)

Como procederei se o inimigo passar á offensir« a'acando qualquer dos mPll8flanco», centro ou
retaguarda?
Onde me collocarei durante 08 diffe
rentes periodos do ataque?
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CAPITULO V
Exerclclos de quadros dos serviços administrativos

36. Numero de exercicios. - Para os serviços administrativos haverá annualmento um exercicio de quadros na
epocha que for determinada
pelo ministerio da guerra.
37. Objecto dos exercicios. - O objecto d' estes exercicios consistirá espccialmente
em estudar o modo de applical' o serviço de subaistencias
em campanha para a alimentação das tropas de uma divisão manobrando
em determinada zona de operações.
.
38. Director dos exercícios. - O director dos exercicios
sorá um coronel ou tenente coronel do serviço do estado
maior, que receberá
com antecedencia
o projecto elaborado na direcção geral do serviço do estado maior.
30. Thema. - ü thema devorá indicar :
a) A hypothcse cstratcgica a quc s;w subordinadas as
operações da divisão ;
b) A situação inicial das suas unidades em estacionamento ou marcha;
c) A situação inicial dos diversos orgãos do serviço de
subsistcncias
de La linha, isto é, trens reqimeniaes, cm'l'os
da carne) columua de viveres, paduria
de campanha ou
montanha) indicando não só o local que oceupam mas tambem o seu estado de abastecimento;
d) A sitnação analoga a respeito dos diversos escalões
do serviço de 2. a linha, taes como, a estação de deposito)
a estação testa de eiapes e a dil'ecção de etapes, o parque
de reabastecimento de l·ezes.
40. Pessoal. - A composição do pessoal será regulada
de maneira que seja representado:
a) O com mando da divisão pelo director do exerci cio;
que exercerá ao mesmo tempo as funcções de chefe do estado maior da divisão, tendo para o coadjuvar dois adjuntos (capitães ou tenentes) do serviço do estado maior;
b) O commnndo de cada brigada de infanteria por um
tenente do serviço do estado maior;
c) A repartiçâo
dos serviços administrativos
divisionaria por um tenente coronel e um adjunto (capitão ou subalterno) de administração
militar;
d) A columna de viveres por um major e tres adjuntos
(dois capitães e um subalterno) sendo um d'clles para o
serviço do rebanho;
e) A padaria de campanha e a direcção dos serviços de
etapes, cada uma por um subalterno.
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A nomeação d'estes offieiacs de administração militar
será feita pelo ministerio
da guenu, por escala, principiando nos mais antigos e comprehcndcndo
todos os officiaes que desempenhem
serviços dependentes
d'aquelle
mínisterio.
A disposição do director dos cxercicios será posta uma.
força de cavallaria para fornecer uma ordenança montada
a cada official, seis a oito ciclystas para os quarteie generaes c ol'Jãos mais afastados, trcs amnnuenses para o
quartel general da divisão.
41. Traballio« a reulisar, - Durante os dias de exercicio, os oíliciucs que n'ellc tomam parto (I tudnrão cspecialmentc os recursos oxistcntes nas zonas designadas ú
exploração <las suas unidurles, para:
a) Alimentar as tropas por meio de refeições cozinhadas
pelos habitantes ou mandadas preparar pelas auotoridadcs
locaes ;
b) Obter, por compra ou req uisição, os gl'nero:! o artigos
nccessarios,
quer para distribuir immcdiatamcnte
;ís unidades, quer para o rcubastccimcnto
elos trens regímentaes, elas formações administrntivas
e elos dcpositos do
serviço administrativo
de etapes.
Os ofllciaes su pporão sem pro que ndqnircm os gl'n0ros
c artigos por meio de eompra, c, quando a não poderem
realism-, os obtêcm por meio ele requisição, HÚ recorrendo
ás reservas transportadas
pelos diversos orgãos de abastecimento ou postas á di: posição pelo serviço de etap 5,
unicamente
para completnr
os respectivos
reabastecimentos.
Os officiaes provisores da cavnllarin pst uda r:lo mnis especialmente
o uprovcitamcuto
elos recursos locnes par:t a
alimcntaçào elas tropas, qUl>l' forne('ida directamente peJo
habitantes, quer IllrtlUlllda preparar Jwla lluctoridadcs 10eacs, e belll assim para a alimellLa~l\o dos solipedes.
O::; ofliciacs pro\'ison:8 das outras ulli\lacles e formações
estudarão
a e,'plora~'1io locaJ (la I'c~III ctiva zona, sob os
pontos de vi::;ta: do reauastel'im 'nto elos carros da carne;
do fornecimento
illlmediato :b tropal:l, de liql1id()~, Ílll11Jle·
1'OS, lcgulllcs verdcs, C0111bl1.tin'J, palha para nl<;no c para
camas; e tlo reauastccimellto
elos t1'(>1I1:1
rC'gimental>s; tudo
om harmonia com aI:! Jdl>rlIlillll<;Õl'S
do cOll1m:llltlante do
estacionamento
da unillado ou forJlla~ão.
Os offil'iaes q\lo 1'('}lrC'entcm os quadros do t;ervit;o
administrativo
du et:llll's ('"tullal'ão os ruC\ll'80S loca· pllra
reabastecimento
elos th'positos, bem como os meios do trans-
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porte locaes para org:llli8a~ão dos comboios de etapes e de
parqlll' de reubustecimcnto.
Os oflieiaee provisores, no caso de insufflciencia de recursos loca .s, funuularão os podidos das raC;õL's llCCCSSU,rias para completar os reab,uitceirneutos
respectivos,
Os trubalhcs escriptos a exel'utar
scrão :
a) Pelos gorentes administrativos
no serviço de exploraçao 10c,l1, conforme os casos : [acturas e respectivos duplica I, da compras que rc. lisuriurn i ordens de l'u)uisiçilo
e respectivo:
recibos de J'((~·j{!S, generos e artigos que obteriam pela requi i~ito; e cales da,' raçõe« quI' pediram ús
formvç'les administrativas
de l.." Iiuha ou ÚS depvudenciaa
ao serv iço de eta pr i tudo C'IU harmonia com os modelos
e tabellas de r, çõcs da iustrucçõcs
para o serviço de
subsi tencia i
li) Por t dos os ofliciaes gl rentes e chefes de ser-viço os
1/1aj)pas
dr/ fOI'<;rt dirponive!
(modelo V do n'gnlalllcnto
de c nnp ..nha), indican lo unicnmento o numvr» de viatur., e dEI raçõ s para h 111(;118 e solipr dos, os quaes
60r,LO rcmettidos
diariamente
aos respcetiv. s quarteis
gelll'l\.e::l ;
c) Hel-uorio«
succintos do resultado dos estudos e trabalho executados durante () dia, os Illla6s serào entregues
todas a tardes !lOS rI' pecti vos quarteia gcner8C::l i
d) C ,ufa cor?' nttl dOi! fundos T(celúlos para a gl' l"(·neia
do 1l!ez, q uo se snpJllll' ter terminado na VC;;Pf'J';J, aeolUpanh. d, de um,L rel.I', o dos <lOCllllll.'lÜO::l Ijn' (criam <lo
apre lPt.lr par.t a ju tific.u' (1 de Lo los os cadernos de 01'den d' rcquisi~,to, d· r cibo e de vales qu Ihe's tiverrm
ido (hstriLuido , uem como de to las as f,lcttlras (l cE'rtincad o das pompras urpo tu ,
A r 'ft')'ida ('(JIlta
(J'A clltregue pOJO todos o" ofTi{'iaes
gel' 1 t e chc~ no ultimo ,dia de x~rci('io, 11< IS rspcctiVuS q tIa 'tei gem rue ,
4~, j'rOCts o do (XélCicio, - O proec,,;Q
<lo ,-erl'lClO,
(h3Vid,;11 nt orgulli .Ld,
cntalogad'l, slIr{L aI'! Ilivado na
<lil'~c~uo g ruI do 1:1'\ iço do e:;t'ldo maior,
CAPITULO \'1
E 'crcldo

dr. fIUn(!ros

dn

grllJ1t!('S

lIl1llllldes

4:1, Xalureza dos P.:t' r icios, Hum 1'0 e eJlochll, - A nutul'cza do
x releIO a rc, li ~l' ('011\ gnuHIL's uJlidades,
o
scu numero
epochn será I' guIatl0 anlllJalJi1<'Jltc )JoIo ministerio da guerl'a, com trc lllOZCS de anteecdellcia,
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44. Compusição das unidades. - Os exercícios de quadros das grandes unidades serão executados:
a) Por brigada de cavallaria, com ou sem o concurso
de outras armas;
b) Por brigada de infantcria, com o concurso de outras
armas ;
c) Por divisão em acção simples ou dupla.
46. Director, - Na manobra de acção simples será director do exercício o official mais graduado ou antigo da
unidade representada.
Na manobra de acção dupla será
director do exercício o commandante
da divisão a que
pertencerem
as unidades representadas.
46. Projecto dos ecercicios. - Os projectos dos exercicios de q uadros de brigada de cavallaria, de brigada de
infanteria com o concurso de ou tras tropas c de divisão em
acção simples ou dupla, serão elaborados, os dois primeiros pelos commandos das respectivas divisões, estes nltimos pela direcção gorai do serviço do estado maior,
que os enviará á secretaria
da guerra para regular a sua
execução.
47. Themas, - Os themas conterão ordinariumento :
a) A hypothese
estrategica
com que se relaciona
a
operação a estudar;
b) As informações ácerca do inimigo;
e) As condições em que se acha a unidade, isolada ou
em cooperação com outras, e a missão especial de que é
encarregada;
d) A situação inicial da unidade representada.
48. Pessoal. - A cornpoaição do pessoal será normalmente regulada pela seguinte tabella.
Em prmcipio, a. mini ma unidade representada
é para a
infanteria o batalhão e para. as outras armas o grupo, excepto nos exercícios de brigada de cavallaria cm que poderá ser o esquadrão, conforme as condições elo thema.
Em cada divisão serú organieada uma escala de todos
os officiaes em serviço nos corpos c d'aquelles que, cm
com missões dependentes
do ministerio da guerra, residam
na. ~\rea da divisão, com exclusão dos officiues do serviço
do estado maior que não pertençam ao respectivo quartel
geral.
As nomeações para os exerci cios de quadros das grandes unidades serão feitas por estas escalas, sendo a apresentação dos officiaes que não dependerem
directamente
do commando
da divisão,
solicitada
á secretaria
da
guerra.
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Quando n'uma divisão não houver officiaes em numero
sufficiente para a composição dos quadros, o cómmando
d'essa divisão solicitará á secretaria da guerra a apresentação dos officiaes que faltarem, os quaes serão nomeados
pela escala existente na 1." divisão militar. Exceptuam-se
os officiaes do serviço do estado maior, cuja nomeação
será feita na direcção geral d'este serviço, comprehendendo todos os officiaes que não estejam nos quartéis generaes das divisões.'
Na orgnnisação das escalas e nomeação de serviço para
estes exereicios
deverá attenderse
não só á antiguidade
dos ofíiciaes, como também uns serviços da mesma natureza por elIes prestados e á occasião em que d' elles se desempenharam.
A disposição do director de cada grande unidade será
sempre posto um ou dois officiaca de administração
militar, com algumas praS'as ela companhia de subsistenciae,
para tratarem
do alojamento e alimentação dos officiaes,
praças de pret e solipedes.
49. Processos dos exercicios. - Os processos dos exercicios de ln-igada serão archivados
nos quarteis generaes
das divisões; os dos exercicios de divisão na direcção geral
do serviço do estado maior.
Paço, em 31 de outubro de 1906. = Antonio Carlos

Coelho de Vasconcellos Porto.
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que toma par-te na manobra
Brigada

de cnvul lnr-ia

Commandante - gêneral ou coronel de cnvallaria tirccinado.
] Major de brigada (capitão ou tenente do serviço do estado maior).
1 Ajudante de campo.
.

2 Commandantes

de regimento [coroneis ou tenentes coroneis).
4 Com mandantes de grupo [majores ou capitães tirocinados).
1 Commandante de esquadrão (se for exigido pelo thema).
I Capitão ou tenente de nrt ilheria (idem).
I Capitão ou tenente de infanteria (idem).
1 Capitão de adminietração
militar.
I Medico (capi tão ou tenente).
1 Veteriuario (capitão ou tenente).
Briguda

de

í

nfun tor'iu

Commandante - general ou coronel de iufuuterin tirocinndo.
I Major de brigada (cnpitão
I Ajudante de campo.
2
6
I
1
I
I
I
I

ou tenente do serviço do estado maior)

Commandantes
de regimento (coronéis ou tenentes coroueis).
Cornmnudantes de batalhão (majores ou capitães tirocluados).
Capitão ou tenente de cnrrenhcriu.
Major ou capitão de arti lhet ia.
Major ou capitão de cavallaria.
Capitão de administração
militar.
Medico (capitão ou tenente).
Vetcrinario.
Dtv l s ão ("CC;1l0 8iI111>1"'8)

Commnndaute - general commnndante da divisão.
1 Cbefe elo estado maior (of1icial superior do serviço
maior).
I Adjunto (tenente do serviço do estudo maior).
2 Ajudantes de campo.

I Commandnnte da engrnhedn

do estado

(cnpitão ou tenente},
I Commundnnte da artilhej-ia [rnajor ou capltilo),
I Commnnd nte da cavallaria divisionurin (cororu I ou tenente coroncl).
I Chefe dos serviços ad.ninistmf ivos (capitão de ndmiulstraçâo militar)
1 Chefe dos serviços de saude ('npitào medi '0).
1 Chefe dos serviço vetvrinario (capitão ou tenente}.
Para cada brigada:
1 General ou coronel tiroclnado de qualquer firma.
I Major de brigada (eHpitão ou tenente (lo serviço do estado maior).
1 Ajudante de campo.
2 Commnndnutes de regirn!'nto (coroneis OH toncntca coroneis).
6 Commuuduutes de batalhâo (majores ou capitã~s tirocillatlos).
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Dívisüo (acçrio dupla)

Director - general commandante da divisão.
1 Chefe do estado maior (oflicial superior do serviço
maior).
1 Adjunto (tenente do serviço do estado maior).
2 Ajudantes de campo.

do estado

Em cada partido:
Commandante - general de qualquer arma ou coronel tirocinado
do serviço do estado maior.
1 Major de brigada (capitão ou tenente do serviço do estado maior).
1 Ajudante de campo.
2 Commandantes
de regimento (coroneis ou tenentes coroneia).
G Commandantes de batalhão (majores ou capitães tirocinados).
1 Capitão ou tenente de engenheria.
1 M~jol' ou capitão de artilhe ria.
1 Major ou capitão de cavallnria.
1 Cnpitão de a-tminiat.ração mí litar.
1 Otlieial medico,
1 Omeial vetcrinario.

P(\ssoal auxiliai'
13119oda de cavnllar-íu

1 Otlicial provisor.
a Praças da companhia de subsistcncias.
1 Amanuense.
1 Carro de bagagens.
Escolta de 1 cabo e 3 soldados de cavallaria.
1 Oflicial commandante da forç a de cavallaria.
1 Sargento, 1 ferrador e 2 clarins.
a Cielystns.
Dllgncla de infunter-íu

1 Oflieial provisor.
Pruças da companhia
1 Amnuuense.
.
1 Carro de bagagens.
Escolta de 1 cabo
1 Ofliciul commandante
1 Sargl!uto, 1 ferrador

a

.a

de eubsisteuclas.
e :l soldados de cavallaria,
lia forçn de cavallaria.
e 2 clarins .

Ciclystas.
Dí ví

;-'0

nccao

srrnpt

's)

1 Official provisor.
6 Praçus da companhia. de sub ist encias.
:3 Amlllluenscs (1 para o quartel general da divisão c 2 para
hri~adlls) .
.3 Carros de I)!\~agells.
Eij('olta de 1 cabo e :1 soldados do cavallaria,
1 Oflicinl commandautc da f)rc:a de cav allaria.
1 ' Ir#; nto, 1 ferrador II :1 clarins.
3 CiclystllB.
t ilvi lO ((loção dupla)

2 Ofllciaes provisores.
~ Praças da companhia

de subaist

nciaa.

a8
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Amanuenses
(1 para o quartel gexeral da dirncção
partidos).
Carros de bagagens.
Escolta de 1 cabo e 3 soldados para cada partido.
Official eommandante da força de cavallaria.
Sargento, 1 ferrador e 2 clarins.
Cielyatas (3 para cada partido).

e 2 para os

2. o --llol'tal'ias
Secretaria d'estado dos negecies da guerra - llepartiçãc do gablOcte

Manda Sua Magestade EI-Rei, pela secretaria cl'estado
dos negoeios da guerra, approvar e pôr em execução as
instrucções
para a engenheria, as quaes fazem parte do
regulamento para o serviço de campanha.
Paço, em 20 de outubro de 1906. = .Antonio Carlos
Coelho de Vasconcellos Porto.

Secretaria d'estado des ncgncies da guerra-Rcpartição

do ~abinct~

Manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'estado
doo negocios da guerra, appl'ovar e pôr cm cxecuçào as
instrucções relativas ao uso da espada de cavallaria,
m/I005, do regulamento para a instrucção da cavallaria,
que baixam assignadas pelo general de brigada, Edufll'do
Augusto Rodrigues Galhardo, director geral da mesma
secretaria d'ostado.
Paço, em 2iJ de setembro de 1906.=Antonio
Carlos
Coelho de Vasconcellos Porto.

Secretaria d'estado dos ne~ocios da guerra-Repartição

do gabinete

Manda Sua Msgostade El-Rei, pela secretaria d'estado
dos negocies da guerra, approvar e pôr cm execução as
instrucções relativas ao uso da lança, m/1800, do regulamento para a instrucção da cavallaria, que baixam assignadas pelo general de brigada, Eduardo Augusto Rodrigues Galhardo, director geral da mesma secretaria d'estado.
Paço, em 25 ele setembro de 1906. = Antonio Carloe
Ooelho de Vasconcellos P01·tO.
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Repartição do gabinete

Em additamento
ás disposições das ordens do exercito
n.OS 11, 12, .13 e 16 que são referentes a telegrammas
officiaes nacionaes, se declara que foi concedida ao governador da praça de Cascaes a faculdade de expedir os referidos telegrammas
ao commando da L." divisão militar,
nos limites do decreto de 10 de dezembro de 1892.

4.°_ Secretaria d'rs!ado dos n-goclos da guerra- Direcção g~ral- ta Rrpartição
Para cumprimento do artigo 26.° do regulamento
sobre
substancias
explosivas,
approvado por decreto de 24 de
dezembro de H)O:?, se publica o seguinte alvará:
81 inisterio dos negecies do rl'illo - Ilirerção gml de saude e bcncficencia Ilublica

P Repartição
Eu El-Rei faço sabei' aos que este meu alvará de licença virem que, attendenclo ao quc me fui representado
por Antonio Daniel Osório da Fonseca,
da freguezia de
Castanheira,
concelho da Guarda,
Jistricto
da Guarda,
pedindo licença para estabelecer uma officina pyrotechoiea,
nos termos do artigo tO.u do regulamento
sobre substancias explosivas de 24 de dezembro de 1902, no sitio da
Peixeira,
frcguezia de Cu tanheiru, concelho da Guarda,
districto da Guarda.
Vista a lei de 24 de maio de 100~ e o decreto regulamentar ele 24 de dezembro de 1902;
Visto o parecer da commissão
dos explosivos;
Considsramlo
estarem I're('n('hida~ todas as formalidades q ue as leis exigem:
Hei por bem conceder ao dito Antonio Daniel Osório
da Fonseca a licença para a inatallação de uma ofâcina
pyrotechnica
n03 termos do citado artigo,
ficando o concessionario
obrigado ao disposto nos citados diplomas e
mais ás seguintes condições gemes e speciacs :
1.' Entrar na caixa gemi de depositos, no praso de
trinta dias a contar da data d' ste alvará, com :t quantia de 50;,'1000 r6is, importaucia
da canção definitiva arbitrada.
2.a Quc o paiol seja círcumdado por um muro de cêrca
ou vallado de sebe viva, com uma cancella fechada.
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a) Que as paredes fracas que, segundo consta da planta,
apresentada
têern de espessura 0"',4, sejam reduzidas a
simples pallllOS de tijolo com OfIJ,2 de espessura no maximo, ou sejam de caixilhos de vidraça desde um SI\<:O de
0"',8 a 1"',0 de altura até o telhado, como recomrucnda
o artigo G7.o do regulamento;
b) Quc o cumprimento cresta exigencia seja verificado
pelo inspector do material de guerra da grande oircumscripção militar respectiva.
•
3.aSó poderá começar a laborar e funceionar depois de
ter permissão dada por escri pto pelo administrador
do concelho ou bairro, precedendo auto de vistoria feita pel ) inspector de serviço de artillieria ou por delegado seu', a requerimento
do interessado.
4. a Não effectuar a cessâo ou transferencia
sem previa
auctorisação
do governo.
õ.a Acccitar a visita ordinaria ou extraordinaria
do official de artilheria inspector ou do seu delegado, c bem assim a do engenheiro chefe ela circumscripçâo dos serviços
tecbnicos ela industria,
permittindo lhe que examine as
condições da installação, verifique a producção da fabrica
e proceda ás .pesquisas que lhe forem superiormente
ordenadas.
6.a Não effectuar trabalho nocturno.
Pelo que mando ás auctoridades,
tribunaes, funccionarios e mais pessoas a quem o conhecimento d'este meu alvará competir, que o cumpram e guardem e o façam cumprir c guardar tão inteiramente
como n'elle se contém.
Não pagou direitos de mercê por os nâo dever.
E, por firmeza do quc dito é, lhe-mandei passar o presente alvará, o qual vae pOI' mim assignado e scllarlo com
o sêllo das armas roaes e com o de verba.
Dado no Paço, em 13 de setem bro de 1906.
EL- REI.

=

João Ferreira Franco Pinto Oastello Branco,
Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos Porto.
Está

conforme.

o

direotor geral,

SECRETARIA D'ESTADO DOS NEGOClOS DA GUERRA
26 D.E DEZEMBRO DE 1906

ORDE}! DO EXEROITO
(1.' Sede)
Publica-se

ao exercito

o seguinte:

Secretaria d' estado dos negocios da guerra - Direcção geral- Repartição central

DOM CARLOS, por graça de Deus, Rei de Portugal

e
dos Algarves,
etc, Fasemos
saber a todos os nossos
subditos, qne as côrtes geraes decretaram
e nós queremos a lei seguinte:

Artigo 1.0 l~ o governo auctorisado
a organisar
o supremo conselho de defeza nacional e a remodelai' a organisação da secretaria d'e tado dos negocios da guerra e
suas dependencias,
e a secretaria d'estado dos negocios da
marinhn c suas dependencias,
nos termos indicados nas
bas s qlle fazem parte da presente lei,
Art. 2.° Ficn revogada a legislação em contrario,
Mandamos portanto a todas as auctoridadss
a quem o
conhecimento
e execução da presente lei pertencer, que a
cumpl'am e guard m, e façam cumprir e guardar
t:1i> inteiramente
como n'ella se contém,
O pr .idcnte do con elho de mini tros c oe ministros e
secr tarios d'e tado de todas as repartições
a façam imprimir, publicar c correr. Dada no Paço das Necessidades,
aos 2* de desembro de 190ü. = EL-Rei,
com rubrica e
guarda,
João Ferreira Franco Pinto Castello Branco
1

JOSI: di' Abl'ett do Couto de A mOI'; ln Novae« = Ernesto Drieeel
Schrij(el' • A ntonio Carlos {'ol"h'l de Vasconcellos Porto =
Ayres de Ornella de Va concellos
Luiz Cypr-iano Ooelho
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de lJIagalhães = José Malhei,'o Reymão. - (Logar do sêllo
grande das armas reaes).
Carta de lei pela qual Vossa Magestade
tendo sanccionado o decreto das côrtes geraes de 20 de dezembro de
1906, que auctorisa o governo a organisar o supremo conselho de defeza nacional e a remodelar a organisaçào
da
secretaria d'estado dos negocios da guerra e suas dependencias, e secretaria d'estado dos negocios da marinha e
suas dependencias,
nos termos das bases que fazem parte
da presente lei, manda cumprir e guardar o mesmo decreto como n'elle se contém, pela fôrma retro declarada.
Para Vossa Magestade
ver. = Francisco Bernardo da
Costa) a fez.

Bases a que se refere a presente lei
I
Com a denominação
de supremo conselho de defeza
nacional,
é creada uma alta corporação militar, destinada
a tomar a iniciativa dos estudos para a preparação da
guerra e correlativas deliberações,
estabclec ndo :
a) Os principios fundamentaes
a que se deve subordinar a organisação
geral e a rnobilisação das forças de
terra e mar e tropas coloniaes ;
b) Os planos de operações terrestres o maritimas ;
c) O plano da organisação
defensiva da metrópole e
das colonias.

II
O supremo conselho de defeza nacional é constituido
por duas secçõ s: uma elo xercito e outra da armada.
As duas secções reunem em sessão pl na, sempre que
se torne necessario
apreciar assumptos importantes,
que
digam respeito á defeza nacional,
ou que interessem
imultaneamente
ao exercito,
á marinha e á tropas colo-

níaes.
Nos demais casos funccionam separadamente.
O presidente
do conselho de ministros e os ministros
da guerra e da marinha assistem a todas as sessõ
plenas.
A secção do ex rcito tem a seguint
composição :
TI' s genera
de divisão, s ndo um o president
do
conselho gener I do exercito;
Tres genera s de brigado, membros do conselho g neral do exer ito j
Tres generaes
de brigada,
tendo feito carr ira, r sp
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e artilhe-

na;
Servirá de presidente
o general de divisão mais antigo,
c de secretario, sem voto, um coronel do serviço do estado
maior.
A secção da armada tem a seguinte composição :
Major general da armada;
Director geral da marinha;
Presidente
do conselho general da armada;
Commandante
da divisâo naval de instrucção e da defeza moveI.
ervirá de presidente um official general de maior graduação, e de secretario,
sem voto, um capitão de mar e
guerra.
Os ministros da guerra e da marinha podem assumir a
presidencia das respectivas secções.

III

O Rei, na qualidade

de marechal general do exercito e
almirante
general da armada, assume, sem voto, a presidencia do supremo conselho de defeza nacional, todas as
vezes que julgar conveniente.

IV
As deliberações do supremo conselho de defeza nacional
serão communicadas
aos re pectivos ministros da guerra e
da marinha, a cargo dos qua('s está o seu desenvolvimento
e execuçao, ficando dependente'
da approvação pelas côrtes de todas as alterações ás leis organicas e os creditos
necessarioa para occorrer á d spezas.
O sn})r IDO conselho de deft\z:t nacional será consultado
pelos ministros da guerra e da marinha, sempre que estes
tenham de providenciar,
por iniciativa propria, ou quando
em outros ministerios
haja de tornar- se resolução sobre
aseumptos que se relacionem
com os da competencia
do
mesmo conselho.

V

É creada a commiasão
nacional, con tituida pelo
p lo con selho general da
de d sfeza nacional, para
este t nha de deliberar.
.Junto ele cada conselho
estudos formada por duas

superior de estudos de defeza
conselho general do exercito o
armada, dependente do conselho
o estudo dos assumptoe em que
.
funccionará uma commissão de
s~cyões.
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general do exercito é formado por:
Um general de divisão. presidente;
Dois generaes
de brigada, presidentes
das secções de
estudos, sendo um o director geral do serviço do estado
maior e outro um general que tenha feito carreira na arma
de engenheria;
Um general de brigada, de qualquer arma ou do serviço do estado maior;
V m coronel do serviço do estado maior, secretario.
A primeira secção da commissão do exercito incumbem
os estudos da organisação,
mobilisação,
concentração
e
operações militares. É constituida por:
Director geral do serviço do estado maior, presidentc;
Um official superior da armada;
da direcção geral do serviço do
2.a e 3.a Repartições
estado maior;
Um major ou capitão do serviço do estado maior, secretario.
Á segunda secção incumbe o estudo da organisação de;
fensiva territorial em harmonia com o plano de defeza. E
composta por:
Um general de engenheria,
presidente;
Dois offíciaes euperiores de engenharia;
Dois officiaes superiores de artilheria ;
Um official superior ela armada;
Um capitão de engenheria,
secretario.
O conselho general da armada é formado por:
Um official general, presidente;
'I'res capitães ele mar e guerra, sendo dois os presidentes elas secçõee de estudo;
Um capitão de fragata, secretario.
A primeira secção da commissão da armada estuda o
armamento naval
constituida por:
Um capitão ele mar e guerra, presidente;
Um capitão de fragata;
Dois capitães tenentes;
Dois primeiros tenentes, sendo um socrctario ;
Um engenheiro constructor
naval;
Um medico naval;
Um machinista naval.
A segunda secção estuda a organisação, mobilisação e
operações navaes e é constituida por:
Um capitão de mar
guerra, presidente;
Um capitão de fragata;
Dois capitães tenentes;
ó
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Um tenente
maior;
Um primeiro

coronel

ou major

do serviço

tenente

da armada,

secretario.

5b1
do

estado

VI
Ficam cxtinctas:
a commissão superior de guerra, a
cornmissão das fortificações do reino e o conselho superior
de marinha.

VII
É reorganisac1a a secretaria d'estado dos nego cios da
guerra, comprehendendo
as funcções das suas repartições
aetuaes

e as das direcções

das armas,

de modo a ser cons-

tituida por:
Uma repartição do gabinete do ministro.
Uma direcção gcral composta de:
Dir 'cção de engcnheria;
Direcção de artilheria ;
Direcção de cavallaria ;
Direcção de infanteria ;
Direcção de administração
militar;
Direcção do serviço de sande e veterinario ;
Repartição
de instrucção e justiça, mobilisação e concentração;
Repartição dos serviços da guarda fiscal;
I}cpartição central.
A te ta de cada uma das cinco primeiras direcções estará um g neral de brigada.
A di stribuição
e agrupamento
dos assumptos por cada
direcção e repartição, bem como as relações com os estabelecimento
<1' ella dependentes,
serão fixados em diploma especial.
O::; a sumpto
tratados
serão apresentados
ao ministro
ou ao director geral, conforme a sua importancía,
reservando-se a mais larga iniciativa aos generaes de brigada
director s, na resolução do expediente.
Funccionurú junto da secrdaria do nego cios da guerra,
para examinar e dar parecer, por ordem do ministro, 50br nssumptoa important
s relativos á secretaria da guerra,
unia commissâo consultiva, formada pelos:
Officiaes do exercito
que tenham
sido ministros da
guerra;
Director geral da aecretnria da gllerra;
Directores
das eineo primciras direcções.
Sedo organisadu :
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Uma administração
das fubricas e depositos de material
de guerra;
Uma inspecção das fortificações e obras militares;
Uma administração
da manutenção
militar e offi.cina e
depositos de fardamentos.
Constituem dependencias
do ministerio da guerra:
A direcção geral do serviço do estado maior;
A administração
das fabricas e depositos de material de
guerra;
A inspecção das fortificações e obras militares;
A administração
da manutenção militar e officina e depositos de fardamentos.

VIII
Ficam extinctas:
As direcções geraes das armas
ria, artilheria
e engenhe ria.

de infanteria,

cavalla-

IX

É organisada
rinha,

a secretaria
d'estado dos negocios da made modo a comprehcndcr
as seguintes divisões au-

tonomas :
La Uma repartição do gabinete do ministro;
2." A majoria general da armada, a qne compete

o
commando superior de todas as forças navaes, o pessoal
da armada, a sua instrucção,
disciplina, justiça militar e
serviços hydrographicos
;
3.a Uma direcção geral de marinha, a que pertence a
administração
e fiscalisação teclmica dos serviços da armada, a acquisição 6 reparação de todo o material naval,
as repartições
de marinha mercante, conatrucçêes
civis,
pescarias, departamentos
maritimos e pharoes;
4.a Uma administração d serviços fabris.
A distribuição e agrupamento
em cada uma das divisões, bem como as relações com os estabelecimentos
d'ellas
dependentes,
serão fixados em diploma especial.

X
A creação do supremo conselho de defeza nacional e
commissão superior de estudos de d feza, e a rcorgani ação da secretaria d'estado dos negocios da guerra c suas
dependencias,
da eecrctaria d'cstado dos ucgocios da marinha e suas dependencias,
suo effectuadas
d ntro dos limites das verbas do actual orçamento consignadas a est s
serviços.
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Paço das Necessidades,
24 de dezembro de 1906, = João
Ferreira Franco Pinto Castello Branco = José de Abr'eu
do Couto de Amorim Novaes = Ernesto Driesel Schrõter =
Antonio
Carlos Coelho de Vasconcellos Porto = Ayres de
Ornellas de Vasconcellos = Luiz Cypriano Coelho de Magalhães = José Malheiro Reymí1o,

Secretaria d'estado dos negocios da guerra- Direcção gcral- Reparti~ão central

DO:\[ CARLO , pOl' graça

de Deus, Rei de Portugal e
dos Algarves, etc, Fazemos saber a todos os nossos
subditos que as côrtes gcraes decretaram
e nós queremos a lei seguinte:

Artigo 1,° Os soldos dos offieiaes combatentes
e não
combatentes
s ruo regulados, na effectividade
do serviço,
na disponibilidade
e na inactividade
tempornriu, por motivo de doença, pela tarifa estabelecida
na tabella n. o 1,
que faz parte da presente lei.
§ 1.0 Os oldos d'esta tarifa serão reduzidos:
a) A 50 por cento, quando os que o~ perceberem
estiverem presos em cumprimento
de sentença ou com licença
registada;
b) A 60 por cento, quando os que os perceberem
estiverem soffrendo as penas disciplinares
de inactividade
e
prisão correccional j
c) A 1;0 por cento, quando os que os perceberem estio
verem na inactividade t mporaria por motivo de doença que
xceda a. seis mezes.
§ 2,0 Perde-se o direito á totalidade do soldo:
a) Em todo o tempo que a licença registada exceder
a seis mezes, dentro de um período de doze mezes consecutivos j
b) Em todo o tempo de licença illimitada.
Art. 2.0 Os soldos dos officiaes dos quadros da reserva
e reformado
seruo regulados, em relação com a nova tarifa de soldos, pelas disposições expressas no artigo 10, o
do li creto com força de lei de 2~ de agosto de 181;7 e decreto de ::16 de fevereiro de 18\1l.
§ unico. São com prehendidos
nas disposições do § G,o
do ~1I'tigo 1.0 da carta de lei de 2G de fevereiro de 1892
os g ncraes de rlivi ão do quadro da reserva e reformado',
Art, 3.0 O sub idio de marcha e d rcsidencia even-
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tual, creado por carta de lei de 13 de maio de 1H72, é
substituido por uma ajuda de custo estabelecida na tabella

2.
§ 1.0 A mudança

11.0

de residencia definitiva dá direito a
dias de ajuda de custo.
§ 2.0 Aos offieiaes e aspirantes a official qele marcharem em serviço pela via ordinária será abonada a bagageira de 600 réis por cada dia de marcha.
§ 3.0 Os officiaes dos quadros permanentes das escolas
praticas
das armas e os que ali desempenham
serviço
com caracter de pcrmanencia,
conservam os von cimentos
a que actualmente
têem direito.
§ 4.0 Em regulamento
especial serão fixadas as condições em que estes vencimentos
devem ser abonados.
Art. 4.0 Será abonado um subsidio para renda de casa,
constanto
da tabella n. o 3, nos officiaes cm serviço effectivo nos regimentos,
batalhões, grupos, companhia o baterias independentes,
quando não tenham habitação nos
proprios quarteis.
Art. 5.0 Aos militares que forem promovidos a alferes
para o exercito do reino e aos que ascenderem
ao posto
de aspirantes a official ser-lhes-hão distribuídos, por conta
do estado, os artigos de armamento
e equipamento
que
corresponderem
ás suas armas e serviços, nos termos da
trinta

tabella n. ° 4.
Art, 6.° Os capitães

de qualquer arma e serviço que
attingirern
os limites de dez e quinze annos de serviço
effeetivo no mesmo posto, os subalternos
d ~ qualquer arma e serviço com doze annos de serviço effectivo desde a
data ela sua promoção a alfe: cs e os mestres do musica
com quinze annos de serviço cffectivo na classe de mestre perceberão
um augmento de soldo conforme se estabelece na tabclla n.? 5.
§ unico. Aos tenentes medicas não Ó applicavel a doutrina d'este artigo, continuando
ao abrigo do disposto no
artigo 3.0 da carta de lei de 16 de abril de Hif)!).
Art. 7.° As gratificações
de readmiasão couccdidns ÚS
praças de pret por decreto de 18 de outubro de J !IOO, e
bem assim as gratificaçõca de picadeiro, de apontadorea e
quarteleiros
de parque e de quarteleiros
serãc as qu s
estabelecem
na tabella D.O (l.
Art. 8.0 Ficam revogadas a curta de 1 i de 22 (1(' agosto
de 1887, na parte que s relaciona com a tarifa ele soldos, a carta de lei de 13 de maio de 1872, a disposiçüo
11.' do decreto de 17 ele dezembro de 1 G9, o d .crcto
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com força de lei de 19 de outubro de 1900, na parte alterada, e mais legislação em contrario.
Art. 9.0 Emquanto em diploma especial se não regulem
os vencimentos, subsidios, readmiesões e mais abonos do
pessoal da armada,
silo applicaveis
aos offlcises das diversas classes da armada as disposições dos artigos 1.0 e
2.°, respectivos paragraphos e alineas da presente lei, ficando os soldos a SCl' regulados pela tabella n. o 7.
Mandamos portanto a todas as auctoridadcs, a quem o conhecimento c execução' da referida lei pertencer, que a cumpram c guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella se contém.
O presidente do conselho de ministros e os ministros e
secretarios d'estado de todas as repartições a façam imprimir, publicar e correr. Dada no Paço das Necessidades,
aos ~4 de dezembro de lUO!).
EL·ln~I, com rubrica e
gunrda.«
João Ferreira Franco Pinto COHtalo Bramco . c
José de Abrw
do CUIdo de Amorim Novaes = Ernesto
Driesel Selnôter = Antonio Carlos COl!7hode Vasconcellos
Porto
Ayres de Ornrllus de Vascollc,llos= Luiz CYP"iano
('oelho de JIIagalhâl!li = .Jo.~é Malheiro Reymão. - (Legar
do sêllo grande das armas reaes) ..
Carta de lei pela qual Vos 'a l\Iagestade, tcndo sanccionado o decreto das côrtes gerues de 2l do corrente, que
regula o soldo dos offlciues combatentes
e não combateute.;, na effectividade
do serviço, na disponibilidade,
na
inactividad
temporaria e cfficiaes do quadro de reserva e
reformados,
Il. ajuda
de custo, o subsidio para renda de
casu, iudemnidade
de equipamento,
diuturnidade
de serviço
gratificaçõos a pl'ac.;as de pret, e bem assim os vencimentos dos oHicia.c da armada c aspirantes ele La classe
embarcados
e desembarcados,
manda cumprir e guardar
o mesmo decreto como n'0110 se contém, pela fórma retro
declarada.
.
Para VOSSIl Magestade ver.
Manuel Pedro, II. fez.

=

=
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1

~.o

Soldos

Patentes

Soldos

General de di visão. . . . . . . . . . . . . . ..
General de brigada

.

.
.

Coronel .............•.....•........•............

Tenente coronel
:Major
Capitão
Tenente .......•................................
Alferes
o"

0

.
.
.
o o ••••

•••••••••••••

0

•••••••

1fíO&OOO
]OO~OOO
HO~OOO
72~OOO
(;5~000
[)5~OOO
1fí~OOO
35.iiOOO

TABELLA No" 2
de custo

Ajudas

Patentes

General.
Coronel
Tenente coronel ..
Major
Capitão .. " .
Tenente
o o ••••

o o ••••

o o.

0

o •

• o

o"

o ••••••••

o

0

0

o

o"

•••••

o o'

o'

o ••••

o •••••

o •••••

Alferes

o ••••
o.

o.

c postos

•••••••••••••••••••

• o o ••••

o o

o o ••••••

••••

o ••••••••
,.

o o"

•
o'

••••••••

o o"
o

o"

•••••••••••
o •••••

o o

o •••

•••••••••••••••••

o •••••••••••

Aspirante I!. official ..
Sa~'ge~to ajudante
Primeiro sargento
Segundo sargento.

o o'

••••••••••••

••••••
0

Aj11da de custo

o ••••
o

••••

o •••••••••••

••

0

••••••••••

••••••
o ••

é ..

o •••

o •••••

o •••••••
o

o o

•••••••••

o •••••
o •

o o

••

"

o ••

••••••••••••••
o ••••

o

3,>000
1~800
Ul500
1~500
11l'l200
l~OOO
1~000
~600
~400
~25()
~200
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TABELLA N." 3
Subsidio annual para renda de casas

Subsidio

para renda

de casa

PAtentel
Em LlAboa
e Porto

Coronel
Tenente coronel
Major
Capitão
Tenente ........•...................

"

'.

'j.

100$000
75~000

50~000

\

50$000

40$000

1
I

TABELLA N.o 4
lndemnidade

de equlpamento

Para officiaes de engenheria :
Espada j
Pistola de repetição;
Cartuchos com bala para pistola, 30 ;
Estojo para pistola;
Fiador;
Fiador;
Talirn j
Cantil.
Para officiaes de artilheria :
E!.padaj
Pistola de repetição;
Cartuchos com bala para pistola, 30 ;
Estojo para pistola;
.
Fiador j
F'iarlor

j

Talim ;
Cantil.
Para officiaes de cavallaria :
Espada;
Pistola de repetição ;
Cartuchos com bala para pistola, 30;
Estojo para pistola;
Piador :
Francaletc para marmita i
Marmita;
Talim;
Cantil.
Para officiaea de infanteria :
E psda ;
.•
Pistola de repetição ;

Em cutras
terras

75$000

.558

ORDEM

.N."

DO EXERCITO

18

1.- Serie

Cartuchos com bala para pistola, 18 ;
Estojo para pistola:
Fiador;
Fiador;
'Talim;
Cantil,
Os armamentos e equipamentos dos officinos do corpo de alrnoxarifes de engenheria
e de artilberia e officiaes de administaçâo militar são iguaes aos dos officia€s de art ilheria ; os dos medicos, veterioarios
e picadores mihtares são iguaes aos dOMofficiaes de eavallarla ; e os dos pharmaceuticos,
almoxarifes de saude e officiaes
do secretariado
militar são iguaes aos dos ofliciaes de infanteria.
TABELLA

))futurnidade

N,·

1)

de serviço

Capitães:
Com dez annos de serviço effectivo no mesmo posto, 6~OOO
mensaes.
Com quinze anDOS de serviço effectivo no mesmo posto, 10~OOO

mensaes.
Subalternos:
Com doze annos de serviço effeetivo como subalterno, 5.1000
mensaes.
"I'enentes medicos :
Com seis annos de serviço elfectivo no mesmo posto, 5~OOO
mensaes.
Mestres de musica :
Com quinze annos de serviço effectivo na classe dc mestre,
5$000 mensaes.

•
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N.o 6

TABELLA

Gratificações

" ...

.. '"'"

De readmissão

c
'"
... ."

o

."

."

~
'"

."

.~

.~

'"

'"

-._" '"

.e .~
..."' "
"'",
o ..

<$

."

..

...

0-

'a'"

",'"

,,1::

<>

Z"'
:§

~

•
"'"
e

..
--

160

200

250

300

-

-- -

160
80
60

200
120
80

250
160
100

aoo
200
120

-

-

-

-

40
40
30
100
40

50
40
30
120
40

60
40
30
140
40

70
40
30
160
40

-

-

-

-

20

Sargento ajudante ..
Primeiro sargeuto e
primeiro sargento
graduado,
cadete
Segundo sargento ..
Primeiro cabo .....
Segundo cabo e soldado ..........
Musico ....... " ..
Clarim ou corneteiro
Ferrador ..........
Artifice ...........
Aprendizes
de diversas classes
Segundo sargento ..
Primeiro cabo ....
Segundo cabo ou soldado dos corpos
montados .....
Segundo cabo ou soldado doa corpos
apeados ...
o

'"

o.

•••••

'"" ""
",,,,,,,

A

-

'" .,;
ai
A
A"
--- -_
--

o

o

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

fiO
60

-

-

-

-

-

-

-

50

60

GO

-

-

-

-

-

-

-

20

••

o

o

o'"

'"
..;
-o

o

o

,g~

.g
'"

"
.,,21

J

o

20

-

20

-

-

TABELLA Noo 7

Soldos

Patentes

Víec-almirante

.

o

•••••••••

o

Contrn-nlmirnnte

o

o

o

••

••••••

o

o

•

o

•

_

••••

••

o

•••••

_

o

•••••

Capitâo de mar C guerrn .•.......................
Capit:l0 de fragata
Ca'pit~o tenente
Primeiro tenente .. " .
Segundo tenente ..............•....
Guarda Ir nrinha .
Aspirante de L' classe embarcado
" •........
Aspirnute de L' classe desembarcado ...•.....
o"
o

••

o

••••••••••

o

o

o

•••

o

••

o

o

••

o

•••

o

•••••

o.

••••••••••

••••••••

,

•••••••

•

••••••••••

,

-

••

•••••••••••••••••••••

o

o

o

o

•••••••••

o

o

•

•

•••

•••••••••••••

o.

•

150~000
10()~OOO
HO~OOO
72~OOO
65~OOO
55~000
45~OOO
35$000
26~ooO
20;5000
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Paço das Necessidades,
aos 24 de dezembro de Hl06. =
João Ferreira Franco Pinto Castello Branco = José de
Abreu do Couto de Arnol'Ím Novaes = Ernesto Driesel
Schrüter = Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos Porto =
Ayres de Ornellas de Vasconcellos = Luis Cyp1'iano Coelho de Magalhães = José Malheiro Reyrnão.

Secretaria d'estado dos negocios da guerra - Direcção geral- Repartição wllral
DOM CARLOS,
por graça de Deus, Hei de Portugal e
dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos que as côrtes geraes decretaram
e nós queremos
a lei seguinte:
Artigo 1.0. É creado com o caracter provisorio , na categoria dos subalternos
de nrtilheria e dentro do eu quadro, o posto de segundo capitão.
Art. 2.0. Os segundos capitães de artilheria poderão desempenhar as seguintes funcções :
1.0. Subalterno
mais antigo das baterias montadas,
a
cavallo, de montanha e de guarnição;
2.0. Ajudante encarregado do serviço das reservas ; •
3.0. Commisaões de estado maior da arma quo devem
ser desempenhadas
por capitães ou tenentes.
§ unico , Os officiaes que, na data da promoção a segundo capitão, estejam desempenhando
commissões dependentes ou não do ministerio da guerra, podemo continuar
nas situações em que se encontram como se fossem tenentes.
A rt. 3.0 Os segundos capitães do artilhoria haverão o
soldo de capitão e a. gratificação de tenente, usarão o di tinctivos
de capitão (' tCl'ilo direito às honras e suh 'idios
inhorentcs a este posto.
Art. 4.0. A promoção no posto d capitão dos segundos
capitães de artilheria o a sua nomeação para o erviço do
ultramar
continuarão
a ser r guladas pela Icgialação vi-

gente.
§ unico. A antiguidudc

no posto do capitão dos oflícia s,
promovidos
em hnrmonia com as disposições da pr sente
lei, só será coutada desde a data da promoção a este posto.
Art. 5.0 Para o desempenho
das funcçõ s indicadas no
artigo 2.°, serão promovidos ao posto de segundo capitão
de artilheria 08 cincoenta tenentes mais antigo' do quadro
dos subalternos.

1.' Serre
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§ unico. Emquanto se não extinguir a classe dos segundos capitães, por cada dois officiaes d'este posto, promovidos ao posto de capitão, será um tenente promovido a segundo capitão.
Art. 6.0 Fica revogada a legislaç-ão em contrario.
Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução da presente lei 'pertencer,
que a
cumpram
e guardem
e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella se contém.
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d' estado dos negocies do reino, e os ministros e secretarios d'estado do negocio da justiça e ecclesiasticos,
da fazenda,
da guerra, da marinha e ultramar,
dos estrangeiros
e das obras publicas, commercio e industria, a
façam imprimir, publicar e correr. Dada no Paço das Necessidades,
aos 24 de dezembro do 1906.=EL-REI,
com
rubrica c guarda.
João Ferreira Fl'(!nCO Pinto de Castello Branco = José de Abreu do Couto de ./lmOl,ún No.
vaes = Ernesto Dries 'l Schrõter = Antonio Carlos Coelho
de Vasconcellos P01·tO = Ayres de Ürucllas de Vasconcellos = Luiz C/_/priano Coelho de Magalhães = José Malheiro
R~ymão. - (Logar do sêllo grande das armas reaes),
Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccíonado o decreto das curtes geraes de 21 de corrente, que
cria com o caracter provisorio, na categoria dos subalternos de artilheria
e dentro do seu quadro o posto de segundo capitão para o cincoenta tenentes mais antigos, o
manda cumprir e guardar como n'elle se contém, pela fórma
retro declarada,
Para Vossa Magestade ver. = Francisco
Nicolau) a fez.
_,

Secretaria d'e ·tado do nrgoclo. da gurrra- s.a Repartição da dirrcção gml
da roolabilillade
publica
Com fundam nto no e tnbel cido no § Ci. o do artigo 25.0
da carta de lt:'i d 13 de maio de 1 96, artigo 154.0 do
rt'gnlam nto dos S rviços do recrutamento
do exercito de
24 de dez mbro de 1 \)01 e conforme o pr ceituado nos
s 1. o
2, o do artigo 32,0 da carta de lei da receita e
desp za do estado para o xercicio d~ 1004-1\.)05, ,d~tada
d 24 d novembro de 1904,
m vJgor no exercicio de
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1905-1906 nos termos do disposto no artigo 7.0 da carta
de lei de 3 de abril de 1896 e portaria de 27 de junho de
1905: hei por bem, tendo ouvido o conselho de ministros, determinar
que no ministério
da fazenda, devidamente registado
na direcção geral da contabilidade
publica, seja aberto a favor do ministerio da guerra um
credito especial pela quantia de 4:300t$000 róis, a addicionar ás importaneias
de 30:000~000 e 31:bOO,;,000 róis
auctoriaadas
por decretos de 3 de novembro de 1905 e 17
de maio de 1906 nos capitules 8.0 e 9. o da despeza extraordinária com applicação ás dcspezns liquidudas no exercício de 1905-1\:)06 com os serviços do recrutamento
e
instrucção das praças da 2. a reserva chamadas ao serviço
activo; devendo para cada uma das indicadas desposas ser
respectivamente
destinadas as quantias de 70U~UOO réis e
0:600/)000 róis.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente do conselho de ministros, ministro c secretario d'catado dos negocios do reino, e os ministros
c secrotarios
d' estado das difTerentcs repartiçôes,
assim
o tenham -ntcndido e façam executar. Paço, em ] (i de novembro de 190G. = HEI. -Juí1o
Ferreira Franco Pinto
Castello Branco = José de Abreú do Couto de Amol'ún
Nouaes = Ernesto Driesel Schrôier - Antonio Carlos Coelho de Vasconcellos Porto = A.1JI·esde Ornellas de Vasconcellos
Luiz CY]Jl'iano Coelho de Magalhães = José Malheiro
Reymão.
fccretaria

d'cst; do dos Ilegocios da ~urrra- 5." Rrparti~ão da dll'r('~ã() gl'ral
da cUllta~d Idade publica

Com fundamento
no estabelecido
no artigu ~O.() (la. lei
da receita c desp za do stado para o excrcicio de 1\104.1905, datada de 24 de novembro de 1904, e conformo o
preceituado nos §§ 1.0
2.° do artigo 32.0 da mesma lei,
eru vigor no exercício do }\){l5-H)Oü nos termos (10 disposto no artigo 7.0 da lei de 3 de abril de 18\)(; e portaria de 27 de junho do 1DO[): hei por bem, tendo ouvido o
conselho de ministros,
determinar
que no minísterio da
fazenda,
devidamente
registado
na dir 'I)ào geral da
contabilidade
publica, seja aberto a favor do ministorio
da guerra um credito especial pela qunntia d G:500bOOO
róis, a addicionar á quantia 11, 10:000,)000 róis auctorisuda
por decreto de 3 de novembro de 1905, a fim do ser ap-
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plicada a satisfazer no exerci cio de 1905-1906 a despeza
que se liquidar com os subsidies de marcha c transportes
de officiaes c praças de pret do exercito em pr gadas em
serviços que não sejam determinados
pela exclusiva conveniencia do serviço militar; devendo os respectivos documentos ele despesa ser classificados
no capitulo 7.0 na
conta elas despesas extruordinarias
do ministerio da guerra.
O tribunal de contas declarou achar este credito nos
termos de ser decretado.
O presidente
do conselho de ministros, ministro e secretario d'estado dos negocios do reino, e os ministros
e secretaries
d'estado das differentes r partições, assim
o tenham entendido
e façam executar.
Paço, em 16 de
novembro de 190ü.=REI.=Joàu
Ferreira Franco Pinto
Castellu BI'fJ71co=José de Abl'eu do Couto ele Amo1'im Novaes = Ernesto Drieeei Sc!n'ij(f)'=Antonio
Ca1'lo.9 Cuelho
de Vasconcellos P01·to = Ayl'l's de Ornellas de Vasconcellos = Luiz CYP"iano Coelho de Mngalhães = José Blalheiro
Reymão.
Smclaria

d'f.latlo ~os negocios da gll('I'fil-5:~ Jle;arlição da dire;çiio gml
da conlabilitldde I,uhlica

Com fundamento no determinado no artigo 1.0, § 3. o, da
de 30 de junho de 1903, e do que se preceitua nos
§§ 1.0 e ~.o do artigo 32.0 da lei da receita e despeza do
estado para o exercicio de 100-1-1905, datada de 24 de
novembro de 1004, em vigor no exercicio de 1005-1006,
nos termos do disposto no [Irtigo 7.0 da lei de ;3 de abril
de 1 \)(i e portaria d 27 dc junho de 1 ~J05: hei por bem
determinai',
tendo ouvido o conselho de mini stros, que no
miuisteric
da fazenda,
devidamente
registado na. direcção gcrul da contabilidade
publica,
srjl1 aberto a favor
do mini tcrio da guelTa, por conta dos fundos provcnientes da remissão do serviço militar, um credito especial
pela quantia
de ] 4.':500;>000 reis correspondente
ao encargo do juro d b 1/2 por -ento ao anno de tres series de
900:000;.\000 réis cada uma, respeitantes aos exerci cios
Hl03-1fl04 a H)Ü[)-l nOG,do elllprestimo de 4.úOO:000ÓOOO
rói para acqui 'i~a() de armamento para o exercito auctori ada pelo artigo L." da. rcferida lei de :30 d junho de
190:3; devendo a dita importcneia d 148:5006000 róis ser
escripturada
como receita do cotado, e classificada no capitulo G.o da de pe:za
xtraordinaria
do ministorio da
guerra do exercício de 1 soe-i nOG.

lei

